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SUNU

Kentler, meydanlar ve mimari yaplar uluslarn medeniyet düzeylerinin,

yaam biçimlerinin ve güçlerinin en önemli göstergeleridir. Bu göstergeler ara-

cl ile medeniyetler yaam biçimlerini, sanat anlaylarn gelecek kuaklara

tamay kendi öz benlikleri hakknda bilgi sahibi olmay, bu benlie sahip ç-

karak kültür varlklar üzerinden geçmiine sahip çkmay hedeflemektedir.

Köklü bir tarih miras, kültürel zenginlie sahip Anadolu topraklar üze-

rinde yaayan Türk kavimleri ve imparatorluklar, Anadolu’nun en görkemli

kentlerini, yaplarn ina etmenin yan sra, güçlü ve derin köklere sahip, bilim

ve kültürel birikimlerini de bizlere miras olarak braklmlardr. Bu güçlü kök-

ler üzerine kurulan Anadolu Selçuklu Devleti ve Osmanl mparatorluu ’nun

esiz mimari örnekleri günümüze kadar ihtiamlarn koruyarak ulamlardr.

Bu kültürel miras üzerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti, Anadolu medeniyet-

lerinin varln sürdüren bir devlet gelenei üzerine kurulmu, çada bir ulus

olarak, tarihsel varlklarn koruma, yaatma ve gelecee tamay hedeflemek-

tedir.

Anadolu mimari yaplar, dönem özellikleri, mimari anlay ve üslup

açsndan ülkemiz ve yurtdndaki birçok aratrmacnn ilgisini çekmektedir.

Bu kültürel mirasn korunup yaatlmas, gelecee aktarlmas sürecinde, top-

lumun bu yaplara kar bilinçlendirilmesi kendi öz varlklarna sahip çkma

bilincinin yan sra, bu yaplarn mimari varlklarnn yok olmasna yol açan

etkenlerle mücadele etmekte, tarihsel bilinç açsndan önem tamaktadr. Bu

yaplarn maddi olarak korunmasnn yan sra, her birinin dönem, üslup, mi-

mari açsndan incelenerek, bu incelemelerin yazl kaynaklara dönütürülmesi

daha da büyük bir önem tamaktadr. Zira tarihi varlklarn yan sra, onlarla il-

gili yazlm edebi metinler, tarihi belgeler olarak ulusal ve uluslararas arenada

aratrmaclara ve gelecek kuaklara bilgi tamak adna bilimsel kaynak olarak

literatüre hizmet edecektir.

Bu balamda köklü bir geçmie sahip olan üniversitemizde, kendi co-

rafyasndaki bu kültürel varlklarn korunmasnda, bu alana yönelik çalmalara

destek vermeyi kendine bir ilke edinmitir. Üniversitemiz, geçmiinden günü-

müze bölgenin tarihsel miras üzerine birçok aratrmaya ve aratrmacya des-

tek olarak, bu görevini laykyla sürdürmeye devam etmektedir. Bölgemizin en

önemli mimari yaplarndan birisi olan shak Paa Saray ile ilgili uzun süren

aratrmalar sonucunda bu kitab ortaya çkartan, öretim elemanmz Serap

BULAT’n “DOUBAYAZITSHAKPAA SARAYI Mimari Elemanlar Ve

Süslemeleri adl eseri, bilimsel literatüre önemli bir katk salayacaktr. Bu

baarl çalmasndan dolay öretim elemanmz Serap BULAT’a teekkür

eder, bilim ve sanat hayatnda baarlar dilerim.

Prof. Dr. Hikmet KOÇAK
Rektör



SUNU
Kadim bir gelenein ürünü olan mimari sanat yaptlar, kukusuz

kendi dönem ve uygarlklarnn canl birer timsali; estetik-fonksiyonel deer

tamalaryla birlikte, geçmii imdiye tayc özellikler barndrmalaryla

da uygarlklarn önemli köe talarndan biri olmulardr.

Anadolu corafyasnn hemen her yerinde rastlanan bu türden kadim-

sanatsal mimari odaklar, bir yandan bu topraklarn çok sayda uygarla

ev sahiplii yaptn gösterirken, bir yandan da milletimizin ve kendi

uygarlmzn ne büyük deerlerle örülü olduunu da anlatmaktadr.

Bu yaptlardan biri kukusuz, Anadolu’nun dousunda Türk saray

geleneinin tek örnei olan ve 18 .
yüzyln ikinci yarsnda ina edilen

Doubayazt shak Paa Saray’dr. Bu Saray Türk saray mimari geleneinin

özelliklerini yanstmakta; Selçuklu, Osmanl ve Gürcü yerel etkileri

tamann yannda, barok, rokoko ve ampir üsluplaryla da oluturulmu bir

yap mahiyetindedir.

Tarihimiz ve uygarlmz için oldukça önemli deer ve göstergeler

barndran bu yap, imdiye kadar çok sayda bilimsel makale ve kitaba konu

olmu ve olmaya da devam etmektedir.

Bu esiz mimari yapyla ilgili bir bilimsel çalma da, fakültemiz

öretim elemanlarndan olan Serap BULAT tarafndan hazrlanan elinizdeki

bu kitaptr. “Doubayazt shak Paa Saray Mimari Elemanlar ve Ta

Süslemeleri

”

adl bu kitap, görsel materyaller eliinde önemli bulgu ve

deerlendirmeler barndrmaktadr.

Literatürde önemli bir yere sahip olacan düündüüm bu kitap için

sayn Bulat’a ükran ve minnetlerimi ifade eder, çalma ve baarlannn

devamn dilerim.

Prof. Mehmet KAVUKÇU
Güzel Sanatlar Fakültesi

Dekan



SUNU

stanbul merkezli saray mimarisi dnda, Anadolu’nun en önemli sa-

ray eserlerinden birisi olan shak Paa Saray’mn yapm XVIII. yüzyla kadar

uzanmaktadr. Saray, tarihi süreç içerisinde, baz medeniyetlerin deiik mima-

ri özelliklerinden etkilenmesine ramen, halen Osmanl saray mimarisinin en

önemli eserlerinden birisi olma özellii ile dikkat çekmektedir.

Dou Anadolu Bölgesinin en önemli turizm kaynak deerlerinden biri

olan saray, ilk kez, 1988 ylnda bir örenci gezisi ile görme ansna sahip

oldum. Ovay gören hâkim bir tepe üzerinde, topografya ile uyumlu, heybetli

yapsn ve saraya yaklatkça heyecan artrc çevre ile uyumlu, gizemli ve sade

yapsndan oldukça etkilenmitim. Balangçta güvenlik ve savunma endiesi

ile eimli ve kayalk bir alana konumlanan görsel etki, özellikle saraydan çevre

alglanmas yan sra ulam aksndan sarayn odak noktasndan alglanmas,

çok iyi salanmtr. Sarayn iç avlular, salonlar, camisi ve ince narin ta içi-

likleri, geometrik motif süslemeleri ile tarihi bina, köklü geçmiimizin douda-

ki en önemli yansmalarndan biridir.

îshak Paa Saray hakknda bu güne kadar çok sayda aratrma röleve ve

restorasyon çalmalar yaplmasna ek olarak sayn Serap BULAT’n saraya

farkl bir açdan bakarak ‘güzellikler ayrntda sakldr’ ifadesini dorulama-

sna özellikle ta süslemelerindeki desen ve motifleri bilimsel bir dille ortaya

koyduu bu eserin, önemli bir eksiklii gidereceini düünmekteyim.

Günümüzde mimarlkta görsel sanatlarda, edebiyatta ve baz peyzaj ça-

lmlarnda geçmiimizin anl izlerini yanstmaya yönelik yaplan ve yaplacak

çalmalarda da, bu deerli kaynan yararl olacan düünmekteyim. Bu esre-

de gördüüm üzere, saraydaki ta duvarlarda bitki motif arlkl desenlerin ve

ilemelerin günümüzdeki açlm, çevreye duyarllk olarak ifade edilebilirken,

ince içilikler sabr, alan kullanmlarndaki farkllklar çeitlilii, yaam alan-

larndaki avlular biyoklimatik konforu, topografya ile konumu mühendislii,

sade yap malzemesi ergonomiyi ve sade yaam hissini sunan bu motif ve de-

senlerin planc ve tasarmclara yol gösterebilecek deerli bir çalmadr. Bu

deerli eserde bize sarayn tüm detaylarn titizlikle ve bilimsel bir dille, görsel

mataryal eliinde sunan yazarmz Serap BULAT’ a çok teekkür ediyor, bun-

dan sonraki çalmalarnda da baarlarnn devamn diliyorum.

Prof. Dr. Haan YILMAZ
Mimarlk ve Tasarm Fakültesi

Dekan



SUNU

Saraylar; tarih boyunca hükümdarlarn zenginliinin, gücünün ve bu-

lunduklar bölgenin gelimiliinin bir simgesi olmutur. Bu gösterili yaplar

statü sembolü olmakla beraber ayn zamanda tarihin en önemli olaylarna da

tanklk eden yaplar olmulardr.

Türkler Karahanl, Gazneli, Selçuklu ve Osmanl dönemlerinde büyüklü

küçüklü bir çok saray ina etmilerdir. Türk saray mimarisi de dier mimari

yap türleri kadar eski bir geçmie sahiptir. Türklere ait en eski saray yaps Ka-

rahanl ve Büyük Selçuklu dönemlerine aidiyeti tartlan ve XI-XII. yüzyllara

tarihlendirilen Tirmiz Saray’dr. Gazneli döneminin en önemli saray yaplarn

Leker-i Bazar ve IILMesud Saraylar temsil eder. Büyük Selçuklu döneminin

en önemli saraylarndan biri Merv Saraydr. Anadolu Selçuklu’yu ise Konya

Saray ve Kubad Abad Saray’ taçlandrmtr.

Osmanl döneminin ilk saray örnekleri önce Bursa’da sonra Edirne’de ve

daha sonrada stanbul’da kurulmutur. Topkap Saray, Dolmabahçe Saray ve

Yldz Saray Osmanl saray mimarisinin bakentteki aheserleridir.

18 .yüzyln ikinci yarsnda ina edilen shak Paa Saray ise Anadolu’da

Osmanl saray mimarisinin özelliklerini yanstan en yetkin yapdr. shak Paa

Saray araziye hakim konumu, gösterili mimarisi ve bütün bu arlklar hafif-

leten muhteem bezemeleri ile Türk saray mimarisinin günümüze ulaan öz-

gün bir eseri olarak Anadolu’yu taçlandrmaktadr. Anadolulu ustalarn maha-

retli elleri ile taa verdikleri ekiller geleneksel Türk üslubu ile barok, rokoko

ve ampir gibi Avrupa meneili üsluplarn harmanland bitkisel ve geometrik

motifler, figürler ve yaz eritleri shak Paa Saraynda zengin bir biçimde kul-

lanm alan bulmutur.

Bölgenin ve ülkemizin en eski üniversitelerinden olan Atatürk Üniver-

sitesi’nde bata Dou Anadolu Bölgesi olmak üzere ülkemizin sahip olduu

tarihi ve kültürel miras ortaya çkarmak, korumak ve akademik düzeyde de

tannmasn salamak üzere ciddi çalmalar yapmaktadr.

Anadolu’nun en önemli saray olan shak Paa Saray da Güzel Sanatlar

Fakültesi öretim eleman Serap BULAT tarafndan özenle incelenmitir.

Dünyann sonsuz zevki çalmak ve üretmektir. Dünü, bugüne tayan, bugünü

yarna aktaran insanlk kültürünün kalc olmasna katk salayan Serap

BULAT’a teekkürler...

Prof. Dr. Haldun ÖZKAN
Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürü



SUNU

Beylikten sultanla, sultanlktan imparatorlua dönüen Osmanllar; sa-

hip olduklar 22 milyon km2’lik topraklaryla Orta, Yeni ve Yaknçalarda 624

yl süren hükümranlklaryla dünyann en güçlü devletlerinden birini kurmu-

lardr. Bata “medeniyetlerin beii” dediimiz Akdeniz çevresi olmak üzere,

Asya, Avrupa ve Afrika’nn önemli bölgelerine yaylm olan Osmanl mede-

niyeti, bamszln ilanndan Cumhuriyetin kuruluuna kadar, idaresi altnda

bulunan bölgelerde siyasi, tarihi, ekonomik ve ticari alanlarda olduu kadar söz

konusu yüzyllarda bata mimari olmak üzere sanatn her alannda da etkinliini

sürdürmütür.

Batl saraylarn aksine; atafattan, görkemden uzak, mütevaz kimlik-

leriyle Bursa, Edime ve stanbul’da ortaya konan ve mimarinin her dönemini

yanstan Osmanl saraylar daha çok. Hanedann ikamet ettii birimlerden iba-

ret, yeryüzü saraylar olarak dikkati çeker. Kullanm amacna uygun ekilde,

bir eksen üzerinde, iç içe avlular ve bunlarn etrafnda sralanan birimleriyle

Osmanl Saraylar; ehirlerin ruhuna uygun ekilde mütevaz, arbal, ciddi,

duygulu, hassas, ince ve saygn bir karaktere sahiptirler. Edime Saray- Cedid-i

Amire’si, stanbul Eski Saray ve Topkap Saray’nda görülen mimari kompo-

zisyon, Türk saray geleneinin eyalet tipi yansmasnn bir temsilcisi olarak

Doubayazt’n hâkim bir noktasnda da karmza çkar. Ayn eksen üzerinde

sralanan iç içe birimleriyle, Çldroullan’ndan dede shak Paa ile torun shak

Paa arasnda 80-90 yllk bir süreç içerisinde ortaya konulmu olan shak Paa

Saray; çevre hâkimiyeti, plan düzeni, birimlerin younluu ve çann üslup

özelliklerini yanstmas bakmndan Osmanl payitahtlarnda uygulanan hane-

dan saraylarnn özelliklerine uygun bir düzenleme gösterir. Daha da önemlisi

üslup bakmndan bu Saray, XVIII. yüzyldaki karma (eklektik) bir üslupla vü-

cuda getirilmi örneklerden birisidir.

içerisinde Selçuklu, Osmanl, Gürcü ve dier çevresel etkiler tayan kla-

sik, barok, rokoko, ampir, neo-rönesans, neo-gotik üsluplarla meydana getiril-

mi mimari ve süsleme özellikleriyle dikkati çeken shak Paa Saray, zamann-

da padiahlar bile kskandracak derli toplu bir güzellie sahipti.

Tarihi ve mimari açdan, hakknda çeitli kitap ve makalelere de konu

olan Sarayn bu özelliklerinin yannda, üzerinde bulundurduu usta markalar

ve ta süslemeleri açsndan da oldukça dikkat çektii bilinmektedir. te bunu

fark eden ve kendisi de iyi bir heykeltra olan, Ör. Gör. Serap BULAT’n ki-

tab, bu boluu doldurmaktadr. Baarl tespitleri ve çizimleriyle görsel açdan

da zenginletirilmi olan bu kitabn hazrlanmasndaki emekleri dolaysyla, ya-

zar tebrik ediyor, teekkürlerimi sunuyorum.

Prof. Dr. Hamza GÜNDODU
Sanat Tarihi Bölüm Bakan



SUNU

Tarih boyunca görkemli yaplar, insanolunun dikkatini çekmitir. Bo-

yutlar, konumu, mimari ve süslemeleriyle, farkllk meydana getiren bu eserler,

ina edilileriyle birlikte ilgi oda olmulardr.

OsmanlI’nn bakenti stanbul’un dousunda Anadolu topraklar üzerin-

de ina edilen tarihi eserler içerisinde dikkat çeken yaplardan biri, belki de

ilki shak Paa Saray’dr. Özellikle Anadolu Selçuklu sonras dönemde yaplan

yüzlerce eserin içerisinde shak Paa Saray’nn yeri ayrdr. Doubayazt ilçe-

sinin güneydousundaki bir tepe üzerinde konulandrlan bu eser, Anadolu’da-

ki Türk Saray geleneinin doudaki tek örneidir.

Ard arda sralanan avlular, farkl tasarml taç kaplar, kabul salonlar,

deiik görünümüyle camisi, hamam ve özellikle süsleme tarz ile insanlarn

ilgi oda olmutur.

Yapm süresi bir asr civarnda olan shak Paa Saray günümüze dein

pek çok seyyahn, aratrmacnn, üzerinde çalt, gravürlerini çizdii, röle-

ve, restitüsyon ve resterasyon çalmalarnn yapld önemli bir kültür varl-

mzdr.

Öretim Eleman Serap BULAT tarafndan hazrlanan shak Paa Sa-

ray Ve Mimari Elemanlar

”

konulu bu aratrma eseri, shak Paa Saray hak-

knda yazlanlarn üzerine, yeni çizim ve aratrmalarla, üzerine konulan yeni

artlar olmas açsndan önemlidir.

Süslemelerini detaylandrarak, ayrntl bir ekilde verildii, taç ustala-

rnn özel iaretleri (monogramlar) üzerinde durulduu bu ura, sanat tarihi ile

ilgilenenler için, bilim ve sanata da katkda bulunacak, faydal bir kaynak ola-

cana inanyor, bu kitab ortaya koyan Serap BULAT’ gayretlerinden dolay

kutluyor, bilim ve sanat alannda baarlarnn devamn diliyorum...

Prof. Dr. Hüseyin YURTTA
Sanat Tarihi Bölüm Bakan



ONSOZ

Zengin tarihsel bir birikimi topraklar içerisinde barndran Anadolu, in-

sanlk tarihinin çeitli dönemlerinde önemli dönüm noktas konumunda olma-

syla bir çok özgün uygarln, mimari yaplarn ve kültürel zenginliin merkezi

olmutur. Bununla balantl olarak da kuruluu tarih öncesi devirlere kadar

uzanan, Anadolunun dousunda önemli bir geçit bölgesi konumunda olan Do-

ubayazt da, Osmanl saraylaryla yarr durumda, görkemli yapya sahip s-

hak Paa Saray’nn inas gerçekletirilmitir.

Saray, mimari yaps, eklektik süslemeleri ve bir XVIII. yüzyl yaps olu-

uyla, taç iaretlerinin youn olarak beden duvarlarnda görülüyor olmas ay-

rcalyla, önemli bir konuma sahiptir. Osmanl Dönemi’nde merkezden uzak-

ta ina edilmi oluuyla da ayr bir önem tayan shak Paa Saray’n, mimari

yönden farkl yaplarla karlatrabilmek mümkün olurken, bulunduu konum,

corafya, geleneksel ve bölgesel farkllklar ile dönemsel üslup özelliklerinden

kaynaklandn belirtebileceimiz sebeplerden dolay, görülen özgün bezeme

öelerini, birebir karlatrabileceimiz süslemeler bulunmamaktadr.

Sanat tarihinde özel bir yere sahip olan shak Paa Saray’nn, mimari

özellikleri ile ilgili çalmalara rastlanrken, baka bir yapyla karlatramad-

mz ve belli bir dönemden bahsedemediimiz bezemelerinin, detayl çizimleri

yaplarak, form ve üslup özelliklerinin açkland kaynaklar yok denecek kadar

azdr. Ulalabilen snrl sayda bilgilere sahip olunmasndan dolay, özellikle

bu alanda ki boluun doldurulmasna katk salamak amacyla, “Dobaya-
zt shak Paa Saray Mimari Elemanlar ve Süslemeleri” konulu aratrma

eserini ortaya koyarak, sarayn mimari elemanlarnn fonksiyonlar ile birlikte

süslemelerin çizimleri gerçekletirilerek, motiflerin detayl bir ekilde incele-

nip, kurulularnn aratrlp, karlatrmal ekilde ele alnmasyla, bu alanla

ilgilenen aratrmaclar ve örencilere katk salanmas amaçlanmtr.

Kitabn ortaya konulmasnda katklarndan dolay Atatürk Üniversitesi

Rektörü sayn Prof. Dr. Hikmet KOÇAK hocama teekkürlerimi sunar, eserin

oluumundaki desteini esirgemeyen Prof. Dr. Hamza GÜNDODU hocama,

özverili katklarndan dolay, eim Prof. Dr. Mustafa BULAT’a, ayrca yardm
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giri
Eski çalardan beri önemli bir yerleim merkezi konumunda olan Doubaya-

zt’da, XVIII. yüzyln sonlarnda ina edilen shak Paa Saray, yapld dönemde

olduu gibi bugünde en önemli Osmanl Dönemi eseri olarak varln sürdürmektedir.

M. Ö. 4 000’li yllardan itibaren uygarlk izlerinin görülmeye balad Douba-

yazt bölgesi, Osmanl Dönemi’nde sancak merkezi durumuna getirilmesiyle, hzl bir

yaplama süreci içerisine girmitir. Bu süreç içerisinde, bir çok yaplar ina edilirken,

shak Paa Saray’nn yapm da gerçekletirilmitir. Ancak bölgenin jeopolitik konu-

mundan dolay kent, uzun yllar igal ve savalara sahne olmutur. Bu savalardan na-

sibini alan saray da, bir çok ksmlar onarlmayacak derecede zarar görerek, günümüze

ulaabilmitir.

shak Paa Saray hakknda en eski bilgileri, bata Jaubert olmak üzere, buray

ziyaret eden gezginlerin, gezi notlarndan ve yapm olduklar gravürlerden örene-

bilmekteyiz. Bu belgeler sayesinde, görkemli bir yapya sahip olduunu gördüümüz

saray. Birinci Dünya Sava’ndan sonra uzun süre ilgisiz kalmasyla, zaman içerisin-

de baz ksmlar yklm ve belli bir dönem bu ekilde braklarak, saray yaatmak

için çalmalarda bulunulmamtr. Merkezden uzakta. Dou Anadolu bölgesinin en

uç noktasnda bulunmasnn da etkili olduunu belirtebileceimiz nedenlerden dolay,

geçmite yap üzerinde aratrmaclar tarafndan kapsaml bir incelemeye gidilmeye-

rek, devlet tarafndan da koruma kapsamna alnmamasyla yeterince ilgilenilmeyen

saray, belli bir dönem sanat tarihinde hak ettii yeri alamamtr.



Sarayla ilgili ilk resmi aratrma, Kültür Bakanl tarafndan 1956-1960 yllar

arasndaki dönemde balatlmasyla, Akok tarafndan ilk plan, restitüsyon ve rölöve

denemeleri gerçekletirilerek ayrntl bir aratrma sonucu, sanat tarihindeki yerini

alabilmitir. Bakanlk tarafndan balatlan bu aratrmalar, sistematik olmad gibi,

onarm ve restorasyon çalmalanda, farkl firmalar tarafndan belirli aralklarla devam

ettirilmesinden dolay, net sonuçlar alnamamtr. Belirli bir süre sonra. Antlar ve

Müzeler Genel Müdürlüü’nün karan ile korunmas gerekli eserler kapsamna alnan

sarayda, restorasyon çalmalarna yeniden balanarak, detayl rölöve, restitütasyon ve

restorasyon projeleri hazrlanmtr. Aralklarla devam eden bu restorasyon çalmalar

günümüzde de hala sürmektedir.

Dou snrmzda zamana kar direnerek ayakta kalmay baaran shak Paa Sa-

ray hakknda sanat tarihi kitaplarnda ksa genel bilgiler verilmi olmasna karn, son

yllarda yaplan baz çalmalarla yap üzerine dikkat çekilerek, daha ayrntl bilgiler

verilmitir. Osmanl Dönemi’nin en önemli eserlerinden birisi olan saray hakknda,

daha çok mimari açdan bilgiler verilmeye çallrken, ta, ahap ve kalem ii bezeme-

lerinin kurulu, form ve üslup özellikleri hakknda, snrl bilgilere ulalabilmektedir.

Bundan dolay da, “Doubayazt shak Paa Saray Mimari Elemanlar ve Süsleme-

leri^ adl çalmamda, saray mimarisinin incelenmesi yannda özellikle, yapda bulu-

nan tüm tezyini dekorasyonu içeren motifler, ayn ayr ele alnarak bezemelerin, tek tek

hasar görmü ksmlar, orjinaline uygun bir ekilde tamamlanmas suretiyle çizimleri

gerçekletirilmitir. Ayn zamanda sarayda görülen taç markalan da detayl ekilde

incelenerek açklanmtr.

Zengin süslemeleri ve farkl dönem üsluplarn bünyesinde banndran saray hak-

knda ilk aratrmalara, An Valilii, Doubayazt ile An dahil olmak üzere, geni

kapsaml kaynak taramas yapmakla birlikte, makaleler, bilimsel yaynlar ve kitaplar

taranarak incelenip aratrlmtr. Yaplan bu detayl kaynak aratrmasyla beraber,

saray kompleksi yerinde incelenip, süslemeler ile usta monogramlan tek tek tespit edi-

lerek fotoraflanp belgelenmitir.

On üç bölümden oluan aratrma eserinde, Türkiye-ran transit yolu üzerinde

bulunmasyla önemli bir konuma sahip olan sarayn, önemini ve konumunu daha iyi

belirleyebilmek amacyla, Doubayazt’n corafi konumu, tarihçesi ile sarayn tarih-

çesi, topografik durumu hakknda bilgiler verilmitir. Bunun yansra, sarayn orjinal

ekli hakknda en doru bilgilere ulamamzda, en eski belge nitelii tayan gravür-

ler ile seyahatnameler,
“Kaynaklarda shak Paa Saray" bal altnda aratrmalar

yaplarak, gezginlerin günümüze kadar ulaan belge ve gravürlerinin yansra, incele-

melerde bulunan aratrmaclar ve çalmalar belli bir düzen içerisinde ele alnarak

açklamalarda bulunulmutur.

Edime ve Topkap Saraylan’nn plan özellikleri ve birimlerinin fonksiyonlar

açsndan benzerlik gösteren Doubayazt shak Paa Saray, daha detayl bir aratrma

ve inceleme ile plan özellikleri, saray kompleksini oluturan mimari elemanlar, bu-

günkü durumu, tasarm özellikleri ve fonksiyonlar açsndan, gravürler ile restitüsyon

çizimlerinden de yararlanlarak tantlmaya çallmtr.

En az saray yapm kitabesi, yapan, yaptran kadar önemli bir yere sahip olan

Doubayazt shak Paa Saray’nda bulunan taç markalar ile ilgili, neredeyse yok

denecek kadar az kaynak bulunmasndan dolay, yeterli bilgiye ulalamamaktadr. Bu

önemli konu hakknda bilgiler vererek, bu alanda bulunan aç kapatmak amacyla

“Sarayda Bulunan Taç Markalan” bal altnda inceleme ve aratrmalar yapp,

markalarn kökenine inmek suretiyle, saray kompleksinde ta bloklar üzerine kaznm
iaretlerin konumlan, boyudan ve hangi malzemelerle ilendii, tablolar oluturulup

birbirinden farkl biçim ve ebatlarda, 158 adet taç iareti gruplandnlarak konuya

yaklalmtr. Sistematik bir anlayta snflandrlan bu taç markalan, yapdaki ko-

numlarnn ve ne sklkla kullanlm olduunun görülmesi açsndan da önem tamak-

tadr.

Bununla beraber, sarayla ilgili en doru ve kesin bilgileri vermesi açsndan önem

tayan kitabeler de, srasyla orjinal yazllar, Türkçe okunular ile Türkçe anlamlar

verilerek detayl biçimde incelenmitir. Eklektik özellik gösteren süslemeleriyle, sanat

tarihinde önemli yere sahip olan sarayn, bezemelerinde de kullanlan materyaller, ta,

ahap ve kalem ii olmak üzere, üç ana balk altnda toplanm ve yap dekorasyo-

nunda arlk noktasn oluturan ta süslemeler, kendi içerisinde gruplandnlarak ele

alnp incelenmitir.

shak Paa Saray’n mimari yönden benzer yaplarla karlatrmak mümkün

olurken, yapnn bulunduu bölgenin kültürü ile corafi farkllklannn etkisiyle, motif-

ler farkl bir anlayla özümsenerek yorumlanmas açsndan, belirli yaplarla karla-

trmak ya da belli bir dönemden bahsetmek mümkün olmamaktadr.



DOGUBAYAZIT’IN
CORAF KONUMU VE TARHÇES

Corafi Konum

shak Paa Saray’nn bulunduu Doubayazt, bal bulunduu Ar ilinin 97 km dousunda, 1 Türki-

ye’nin en yüksek da olan (2800 m) Ar Da’nn güneybatsnda. Ara Nehri’ne karan, Zankimar çay

kollarndan, Sar-Su Vadisi’nden geçen bir ova ile bu da kütlesinden ayrlm ve deniz seviyesinden 2000 m

yükseklikte yer alan bir ilçe merkezidir.
2

Harita 1: Doubayazt ve çevresi (www.agri.gov.tr)

Dou Anadolu Bölgesinde,

Türkiye-ran snrna 35 km uzaklk-

ta
3 olan Doubayazt, 43.5- 41 .5 boy-

lam, 39.5- 40.0 enlem daireleri ara-

snda yer alr.
4 Yüzölçümü 2425 km2

olan ilçenin, yüzölçümünün % 25’i

ova, % 75’ i ise dalk arazidir.
5 Do-

ubayazt’m dousu ran, kuzeyiAr
Da ve Kars, bats Talçay ve Diya-

din, güneyi Van ve Tendürek Dalar

ile çevrilidir
6 (Harita 1). lçenin asl

kurulduu yer, 1950 m yükseklikte

savunmaya elverili olan tepelik bir

alandr.7 Bu ilk yerleim yeri, ovadan

1

Esin Day, Derinsu,
“Geçmiten Günümüze Doubayazt Bölgesinde Siyasi Gelimeler”, Günein Doduu Yer : Doubayazt Sempozyumu. stanbul. 2004.

s. 135-144; Hamza Gündodu, Doubayazt shak Paa Saray, Ankara, 1991, s. 1

2
Besim Darkot, slam Ansiklopedisi, C.II, stanbul, 1979, s. 368; Hamza Gündodu, Doubayazt ishak Paa Saray, Ankara, 1991, s. 1

3
Meydan Larousse, “Doubayazt”, C. III, stanbul, 1970, s. 789

3
limizAr, sparta, 1968, s. 88-91.

5 Ar l Yll, Ankara, 1967, s. 46-47.

smet Alpaslan, Atatürk Ylnda Ar, Ankara, 1982, s. 51-53

Türk Ansiklopedisi, “Doubayazt”, C. XIII, Ankara, 1966, s. 435-436
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Fotoraf 1. shak Paa Saray

70-80 m daha yukarda ve yeni Doubayazt’n 7 km güneydousunda yer almaktadr.8 Savunma amacyla yük-

sek ve kayalk bir arazi üzerinde bulunan eski yerleim yerinin yüksek ve souk olmas, zemin sertlii nedeni

ile altyap hizmetlerinin götürülememesi, yerleim alannn dar ve gelimeye müsait olmamas,9 farkl tarihlerde

istilalar ve depremler nedeniyle zarar görmesi, ulam hizmetlerinin yeterince salanamamas gibi olumsuz

artlar yüzünden, 1938 ylnda buras terk edilmitir. 10 Eski ehrin bulunduu konuma göre, yerleim açsndan

daha elverili olan, Rus igali srasnda istasyon yaplmasyla da istasyon olarak anlan “Sarova ”ya bugünkü

ilçe yerleim merkezi kurulmutur. 11 Doubayazt’n eski yerleim yerinde bulunan shak Paa Saray, (Fotoraf

1) Eski Bayezid Kalesi, kale dibindeki Eski Bayezid Cami (Sultan Selim Cami) (Fotoraf 2) ve Ahmed-i Hani

Türbesi (Fotoraf 3), fazla hasar görmemi olmasna karn, bunun dnda kalan yerleim yerleri, harap bir

durumda günümüze ulaabilmitir.

Doubayazt, geçmiten bugüne kadar, Trabzon’dan balayp ran’a ulaan, Trabzon-Erzurum-ran yolu

üzerinde yer almtr. 12 Genellikle engebeli ve yüksek topraklar üzerinde kurulan kentin önemi, ran-Erzurum

yolunun bir parças olmasyla snrl deildir. ran’n kuzeybatsndan ve hatta An Da çevresini dolaarak.

Güney Kafkasya’dan Dou Anadolu’ya gitmek isteyen ordular ya da bunun tam tersi yöne gitmek isteyenler

için, balca kap olmas da Doubayazt’m önemini artrmaktadr. 13 Stratejik konumu açsndan önemli bir kale

durumunda olan Doubayazt, Türkiye topraklarnn son durak yeri ve Türkiye’ye giriin ilk basama olmas

8 Hamza Gündodu, Doubayazt shak Paa Saray

,

Ankara, 1991, s. 1

9 Hamza Gündodu, Doubayazt shak Paa Saray, Ankara, 1991, s. 1

10 smet Alpaslan, Atatürk YlndaAr , Ankara, 1982, s. 51; Hamza Gündodu, Doubayazt shak Paa Saray , Ankara, 1991, s. 1

11 Türk Ansiklopedisi, Doubayazt, C. II, Ankara, 1956, s. 183-184; smet Alpaslan, Atatürk Ylnda Ar, Ankara, 1982, s. 52
12 Ar l Turizm Envanteri, Ar, 1997, s. 76-77
13 Besim Darkot, slam Ansiklopedisi, C. II, stanbul, 1979, s. 368;Ar l Yll, Ankara, 1967, s. 99-100
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nedeniyle, öteden beri bir gümrük ve ticaret merkezi olmutur. 14 Osmanl mparatorluuna bal bir sancak

merkezi olan Doubayazt, 1927 ylnda yaknndaki An’nn vilayet olmasyla, An’ya bal bir ilçe merkezi

haline gelmitir. 15 Ar ve stanbul’da, Bayazt adnda iki ilçe bulunmasndan dolay, ilemlerin ortaya çkard

karklklar önlemek amacyla, Bayazt ilçesine devletçe “Dou” kelimesi eklenerek 1 Mart 1934’ten itibaren

Doubayazt olarak adlandrlmtr. 16

Batdan douya tek transit yol olan eski ipek yolunun üzerinde bulunmas 17
, önemli bir gümrük kaps

olmas ve bir kale hizmeti görmesiyle ilçe, stratejik ve ekonomik önemini tarihin her döneminde artrm, bu

nedenle de Ar’nn en gelimi ilçesi olan Doubayazt’n, yüzyllar boyunca snr devletleri arasnda sk sk el

deitirmesinde etken rol oynamtr.

Fotoraf 2. Bayezid Eski Cami

Doubayazt’n Tarihçesi

Fotoraf 3. Ahmed-i Hani Mezarl ve Türbesi

Ar ve çevresi, kalabalk kitleleri Orta Asya ve ran’dan batya ulatran boazlardan en önemlisi olmas

nedeniyle ilk çalardan beri yerleim merkezi konumunda fakat, stratejik bakmdan önemli geçit bölgesi olmas

sebebiyle de sk sk kültür tahribat yaamasna ve nesil deiimine neden olmutur. 18

Ar ilinin bulunduu topraklar ve çevresindeki ilk uygarlk, Erken Hurri kültürüne ait bir çok izlere

rastland, M.Ö. 3000 yllarnda kurulan Hurri Krall olmutur. 19 Hurri Devleti’nin zayflamasndan sonra

da M.Ö. 1550 yllarnda bu bölgede Mitanni mparatorluu kurulmutur.20Ancak bölgenin bilinen tarihi, Urar-

tularla balamaktadr.21 M.Ö. 9. ve 6. yüzyllar arasnda Doubayazt’ta krallk kurmu olan Urartular, Sümer

kültürünü ve yazsn bu bölgeye tamtr.22 Bununla balantl olarak kalenin saraya bakan tarafndaki kaya

kitabeleri, bu bölgeye ait bilinen en eski tarihi belgelerdir.
23 Ayn yerde yer alan tanrlara adanm bir kurban

sahnesi ve kaya mezarl da bu bölgenin tarihi ve kültürü hakknda bilgi veren önemli kaynaklardr.-4 Bakenti

Tupa (Van) olan Urartular, Asuriler’ in M.Ö. 734’teki saldrlaryla, Alada ve Tendürek snrlarna çekilmi25
,

' 1 Art l Yll, Ankara, 1967, s. 99; Besim Darkot, slam Ansiklopedisi, C. II, stanbul, 1979, s. 368
15

Hamza Gündodu, Doubayazt shak Paa Saray, Ankara, 1991, s. 2; smet Alpaslan, Atatürk Ylnda Art, Ankara, 1982, s. 93-94

16

M. Fahrettin Krzolu, “Ar”, Turizm Bülteni, 1966, s. 51
17 An l Yll, Ankara 1973, s. 149

Besim Darkot, slam Ansiklopedisi, C. II, stanbul, 1979, s. 368; smet Alpaslan, Atatürk Ylnda Ar, Ankara, 1982, s. 67
19

A. Erzen, Dou Anadolu ve Urartular, Ankara, 1992, s. 15-17; Yusuf Çetin, “Eski Bayezid Kalesi Tarihi ve Mimarisi”, Günein Doduu Yer: Doubayazt

Sempozyumu, stanbul, 2004, s. 207
20

Oktay Belli, “Urartular”, Anadolu Uygarl Ansiklopedisi, stanbul, 1982, s. 155-156
21

A. Haydar Semerciolu, “Ar li ve Ar Tarihi”, Mesuliyet Gazetesi, Ar, 1966, s. 950
22

Yüksel Bingöl, Der shak Pascha Palast in Doubayazt am BergArarat, Berlin, 1982, s. 28; Oktay Belli, “Urartu Krall Döneminde Doubayazt Bölgesi”,

Günein Douduu Yer: Doubayazt Sempozyumu, stanbul, 2004, s. 24-78
3

Yüksel Bingöl, shak Paa Saray , Ankara, 2008, s. 50-51
24

Ali M. Dinçol, “Yeni Urartu Yaztlar ve Yazt Parçalan”, Anadolu Aratrmalar II, stanbul, 1989, s.137-139; Oktay Belli, “Urartu Krall Döneminde

Doubayazt Bölgesi”, Günein Douduu Yer: Doubayazt Sempozyumu, stanbul, 2004, s. 76-77

25 Ar il Turizm Envanteri, Ar, 1997, s. 76
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M.Ö. 585 ylnda ise, Med’ler tarafndan Urartularn hakimiyetine son verilmesiyle26 Doubayazt, ran’daki

Part Krall ile Romallar arasnda birkaç defa el deitirmitir.27 Bu topraklar, Roma’nn ikiye ayrlmasyla

Dou Roma’nn (Bizans) egemenlii altndaki bölgesel krallklarn hakimiyetine girmi,28 daha sonralar bu

bölge, Ara kylarna gelen Hazar Türkleri tarafndan igal edilerek Araplarn eline geçmitir.29

Bölgede bulunan küçük krallklar, Selçuklularn XI. yüzyldan itibaren giderek artan aknlar sonucu,

önemli derecede zarar görmütür.30 Alpaslan’n ilk bat seferi srasnda Kars, Ani ve Ar etrafndaki bölgeler

ve bugünkü Doubayazt ehri, 1064 ylnda Selçuklu mparatorluuna katlmtr.31 Daha sonraki yllarda, Sel-

çuklular Anadolu’ya ilerleyerek znik’i fethetmeleriyle, neredeyse bütün Anadolu’yu ellerine geçirmilerdir.32

1207’de ise Doubayazt çevresi Ahlatl Sökmenlilerin elinden, Ani Atabekleri eline geçmi, 1239’da da Çin-

gizliler eline geçen bu yöre,33 Köseda Sava’nda, Moollarn Selçuklular yenmeleri ile el deitirmitir.34
Sel-

çuklu Devleti’nin, 1308 ylnda yklmasyla beraber Mool ve lhanllar yönetimine geçen bölge, Tebriz’e ba-

lanarak yönetilmi35 ve bu dönem içerisinde deAr Da’nn etekleri, lhanlIlarn yayla durumuna gelmitir.36

Ar ve çevresi, Azerbaycan ile Irak, 1358 ylnda lhanlIlardan Celayirlilerin eline geçmi, Celayirli Sul-

tan Ahmet,Ar ve Doubayazt çevresini kardei Bayazt’a vermitir.37 1374’te Ahlat-Van bölgesinde. Ara bo-

yuna saldran Bayram Hoca ordusuna kar, o dönemde yukar Ara bölgesinin hakimi olarak Ani’de oturan Ce-

layirli ehzade Bayazt Han, yklm olan eski kale (Daryunk Hisar) yerine Bayazt Kalesi olarak anlan yeni

bir kale yaptrmtr.38 Daha sonralar 1382 ylnda, Karakoyunlularn idaresine geçen Doubayazt, 1386’da

Timur’un saldrsna uram, 1406’da yeniden Karakoyunlularn hakimiyetine geçmi ve bunu takiben, 1469-

1502 yllar arasnda da Akkoyunlulara balanmtr.39

Karakoyunlular ve Akkoyunlular tarafndan sürekli el deitirerek igal altnda kalan Doubayazt’ da,

Akkoyunlular tarafndan iki kale ina edilmitir. Bu bölgeye gelen Evliya Çelebi bu kalelerden u ekilde söz

eder,
40 “Ziyaiiddin Kalesi, Azerbaycan hükümdar Ziyaddin yaps olup, Azerbaycan tarafnda, yalçn kayalar

üzerinde yüksek, dört köe renkli bir kaledir .... uik Kalesi, Sultan Haan olu Ziyaiiddin ’in yaps olup yalçn

bir kayann tepesinde dört köe küçük bir kaledir ”. Fakat her iki kale de günümüze ulaamamtr.

1502 ylnda arur Sava’nda Akkoyunlular yenen Safaviler, buray da alp 76 yl yönetmilerdir.41 Ar
ve dolaylarnn Osmanl hakimiyetine girii 1514 ylnda Safavilerin yenilmesi ile Yavuz Sultan Selim’in Çal-

dran seferi srasnda olmutur.42 Doubayazt halk Yavuz Sultan Selim’e, 1514’te Karapnar yaknndaki Ka-

raköy kasabasnda, Doubayazt Kalesi’nin anahtarn teslim etmilerdir.43 29 Mays 1555 ylnda yaplan bar

26 Ali M. Dinçol, “Yeni Urartu Yaztlar ve Yazt Parçalan”, Anadolu Aratrmalar II, stanbul, 1989 s. 137-148; Oktay Belli, “Urartular”, Anadolu Uygarlklar

Ansiklopedisi, C. I, stanbul, s. 155-156; Yüksel Bingöl, Der shak Pascha Palast in Doubayazt am Berg Ararat, Berlin, 1982, s. 28-29
27 limizAr, sparta, 1968, s. 88; Ar l Turizm Envanteri, Ar, 1997, s. 76
28 Hamza Gündodu, Doubayazt shak Paa Saray , Ankara, s. 1991, s. 2

29 Türkiye Ansiklopedisi, “Doubayazt” C. II, Ankara, 1956, s. 183; smet Alparslan, Atatürk Ylnda Ar, Ankara, 1982, s. 76-78
30 Hamza Gündodu, Doubayazt shak Paa Saray, Ankara, 1991, s. 3

31 Hamza Gündodu, Doubayazt shak Paa Saray, Ankara, 1991, s. 3

32 brahim Kafesliolu, slam Ansiklopedisi, C. X , stanbul, 1980, s. 368
33 brahim Kafesliolu, slam Ansiklopedisi, C. X , stanbul, 1980, s. 368
34 M. Fahrettin Krzolu, Kars Tarihi, stanbul, 1953, s. 1

1

35 O. Turan, Dou Anadolu'da Kurulan Türk Devletleri, stanbul, 1976, s.39

36 M. Fahrettin Krzolu, Kars Tarihi, stanbul, 1953, s. 11; brahim Kafesliolu, slam Ansiklopedisi, C. X , stanbul, 1980, s. 368; Türk Ansiklopedisi,

Doubayazt, C. II, Ankara, 1956, s. 436
37 Yüksel Bingöl, Der shak Pascha Palast in Doubayazt am Berg Ararat, Berlin, 1982, s. 32
38 Türk Ansiklopedisi, “Doubayazt”, C. II, Ankara, 1956, s. 436; brahim Kafesliolu, “Selçuklular”, slam Ansiklopedisi, C. X , stanbul, 1980, s. 368; Türk

Ansiklopedisi, “Doubayazt”, C. XIII, Ankara, 1966, s. 436
39 M. Fahrettin Krzolu, Kars Tarihi, stanbul, 1953, s. 1 1; M. Fahrettin Krzolu, “Ar”, Turizm Bülteni, Ocak 1996, s. 51
40 Evliya Çelebi, Seyahatname, Çev. Zuhuri Danman, C.III, stanbul, 1970, s. 221-222
41 Türk Ansiklopedisi, “Doubayazt”, C. XIII, Ankara, 1966, s. 436
42 smet Alpaslan, Atatürk Ylnda Ar, Ankara, 1982, s. 90
43 M. Fahrettin Krzolu, OsmanlIlarn Kafkas Ellerini Fethi (1451-1590), Ankara, 1967, s. 99
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anlamasyla, OsmanlIlarla Safaviler arasndaki sava sona ermesiyle birlikte
44 1578 ylnda, Van Beylerbeyi

Köse Hüsrev Paa tarafndan alnan Van, Doubayazt eyaletine bal sancak merkezi konumuna getirilmitir.
45

IV. Murat, Osmanl ordusuyla durmak bilmeyen ran snr basknlarn ve aknlarn ortadan kaldrmak

için 1635 ylnda. Dou Anadolu’dan Safavilere kar büyük bir hareket balatm, Erivan, Tebriz ve Badat’

alm, bunun üzerine 1639’da Osmanl ve Safaviler arasnda Kasr-i irin anlamas imzalanmtr.46

Bayazt Sanca, Osmanl idaresine geçiinden, ilk Rus saldrlarnn balad 1 828 ylna kadar sorunsuz

bir dönem geçirmi ancak, giderek gerginleen Osmanl-Rus ilikilerinin savaa dönütüü,47 1828 ylndaki

Osmanl-Rus savanda, Ruslar Dou Anadolu’yu, Kars, Ahska, Ardahan, Doubayazt ve dokuz Türk kalesini

ele geçirmilerdir.48 Sava, Edirne Bar anlamas ile sonuçlanm, ancak Rus askerleri, OsmanlIlara braklan

Doubayazt’tan çekilirlerken saraya ve ehre büyük zarar vermilerdir.
49 Ruslar tarafndan 1854 ylnda ikinci

kez igal edilen Doubayazt,50 1856 ylnda Paris anlamasyla igal edilen dier ehirlerle birlikte geri aln-

mtr.51 1877-1878 Türk-Rus Savanda üçüncü kez Rus igaline urayan Doubayazt, Berlin anlamasyla

yeniden OsmanlIlara iade edilmitir.52 Birinci Dünya Sava’nda da 1914’ten 1918 nisanna kadar Rus igalinde

bulunan Doubayazt’dan, bu tarihte çekilen Rus ordularnn yerine yerleen Ermeniler, 5-6 ay kadar burada

kalm, daha sonra Kazm Karabekir Paa’nn kuvvetleri ile son Ermeni grubu da Sarkam yönünden çkarl-

mtr.53 Böylece Ermeni igalinden kurtulan Doubayazt, tekrar Türkiye topraklarna katlmtr.

Bayazt kasabas, 1514’te OsmanlIlarn eline geçtikten sonra, Van Hudut Muhafzlna bal, Bayazt

muhafz ad verilen derebeylerce bir süre idare edilmi daha sonra sancak olarak Erzurum vilayetine balan-

mtr.54 Kurtulu Savann sonuna kadar sancak halinde idare edilmi olan kent, ancak Cumhuriyetin ilannda

yaplan idari deiiklikler srasnda, sancaklar il merkezi olunca buras da vilayet olmutur.55 1927 ylnda Ba-

kanlar Kurulu karar ile il merkezi Karaköse’ye nakledilince Doubayazt, yeniden ilçe yaplmtr.56 Douba-

yazt’ta 1876 ylnda Belediye tekilat, Bayazt Sanca Belediyesi adyla kurulmu olup, ehrin ikinci imar

plan 1980 ylnda uygulanmaya balanmtr.57

Bayazt’tan bahseden bir çok Türk ve yabanc kaynaklarda, isim benzerliine aldanlarak bu bölgeye hiç

gelmemi olan Yldrm Bayazt, ehrin müessisi kabul edilmekte ancak Bayazt ad XIV. yüzylda çevreye ha-

kim olan Celayirlilerden Sultan Ahmet’in kardei ehzade Bayazt’la balantldr.58 Doubayazt, Rus igalinde

iken ise imdiki yerinden dahaaa kaydrlm, demiryolu ile birletirilerek Nova Bayezid adn almtr.51 Ta-

rihte Taryunk, Daryunk, Daruns, Ggohavit, Gokova ve Bayazt gibi deiik isimler altnda anlan eski yerleim

yeri, imdi tamamyla terkedilmesiyle,60 Sarova denilen yere yeniden kurulan ehir, bugün Doubayazt adn

tamaktadr.

44
smail Hakk Daniment, zahl Osmanl Tarihi Kronolojisi, C. III, stanbul, 1972, s. 1 17

45
M. Fahrettin Krzolu, OsmanlIlarn Kafkas Ellerini Fethi (1451-1590), Ankara, 1976, s. 317-318

46
M. Fahrettin Krzolu, Kars Tarihi, stanbul, 1953, s. 533; Yüksel Bingöl, Der shak Pascha Palast in Doubayazt am Berg Ararat, Berlin, 1982, s. 34

47
Esin Derinsu Day, “Geçmiten Günümüze Doubayazt Bölgesinde Siyasi Gelimeler”, Günein Doduu Yer : Doubayazt Sempozyumu, stanbul, 2004, s.

137
48

Celal Erkin, 1828-1829 Türk-Rus Harbi (Kafkas Cephesi), stanbul, 1940, s. 51; Standfoort Shavv&Ezel Kurali, Osmanl imparatorluu ve Modern Türkiye,

Çev. Mehmet Harmanc, stanbul, 1983, s. 60-61
49

Hamza Gündodu, Doubayazt shak Paa Saray, Ankara, 1991, s. 3
50

Türk Ansiklopedisi, “Doubayazt”, C. XIII, Ankara, 1966, s. 436; Hamza Gündodu, Doubayazt shak Paa Saray, Ankara, 1991, s. 4

51

smail Hakk Daniment, zahl Osmanl Tarihi Kronolojisi, C. IV, stanbul, 1972, s. 178-179

52 Ar l Yll, Ar, 1973, s. 102; Hamza Gündodu, Doubayazt shak Paa Saray , Ankara, 1991, s. 4

53 Ar l Yll, Ar, 1973, s. 103
54

Türkiye Ansiklopedisi, “Doubayazt”, C. II, Ankara, 1956, s. 183-184
55

smet Alpaslan, Atatürk Ylnda Ar, Ankara, 1982, s. 51
56

Meydan Larousse, “Doubayazt”, C. III, stanbul, 1970, s. 789
57

smet Alpaslan, Atatürk Ylnda Ar, Ankara, 1982, s. 51
58

Besim Darkot, slam Ansiklopedisi, C. II, stanbul, 1979, s. 368
59

Enver Konukçu, “Tarihi Corafyada Bayezid”, Günein Doduu Yer: Doubayazt Sempozyumu, stanbul, 2004, s. 130

60
Zeki Sönmez, “Ar Dagh-Doubayazt shak Pashas Palast , lgi, S. VII, stanbul, 1973, s. 21.
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ISHAK PAA SARAYI’NIN TARHÇES
VE TOPOGRAFK DURUMU

Sarayn Tarihçesi

shak Paa Saray, XVIII. yüzyln ikinci yarsnda

Osmanl üslubunu yanstan ve mparatorluun dousu

için Topkap Saray kadar önemli eserlerden birisidir.
61

Yüksek bir tepe üzerine kurulmu olan sarayn,

kim ya da kimler tarafndan yaptrld konusunda tek

kaynaa bal kalnmtr.62 Bu kaynak da ikinci avluya

bakan harem taçkaps üzerindeki sekiz satrlk bir kitabe

kuadr. Osmanl Türkçesi63
ile yazlm bu kitabeler-

den, iki satrlk sol taraftaki kitabede (Fotoraf 4) u ifa-

delere yer verilmitir.

ISjj jl.-âk aLi “Bin yüz ile doksan dokuz oldu buna tarih

ji Ji Ojjjl Aâbt-jl shâk’a meram üzre kerem kl dü cihan”

Kitabede kasr olduu belirtilen sarayn, Çldr Hanedanndan I. shak Paa’nm torunu II. shak Paa ta-

rafndan H. 1199 (M. 1784) tarihinde yaptrld belirtilirken,
64 sarayn tarihçesi ve mimarnn kim olduu ise

henüz netlik kazanmamtr. Ancak mimari plann, ii yapanlar tarafndan verilmi, iinde çevre bölge ve köy-

lerden gelen ve her açdan mimar saylabilecek kalfalarca gerçekletirilmi olma ihtimalini de göz ard etmemek

61

Hamza Gündodu, “Osmanl Hanedan Saraylar Konusunda Bir Deneme”, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Aratrma Dergisi, S. XIV, Erzurum,

1986, s. 1 1; Hamza Gündodu, “Doubayazt shak Paa Saray ve Gerçekler”, 15-17 Kasm 1984, Milli Saraylar Sempozyumuna Sunulan Bildiriler, stanbul,

1985, s. 37
62

Gazanfer Erim, “shak Paa Saray”, Türkiyemiz, S. XXII, 1977, s. 24; Hamza Gündodu, “Osmanl Hanedan Saraylar Konusunda Bir Deneme”, Atatürk

Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Aratrma Dergisi, S. XIV, Erzurum, 1986, s. 12; Türkiye'de VakfAbideler ve Eski Eserler, Vakflar Genel Müdürlüü

Yaynlar, C.I, Ankara, 1972, s. 187; Ali Saim Ülgen, “Doubayazt’ta shak Paa Saray”, Mimarlk, S. II, Ankara, 1949, s. 17
63

Hamza Gündodu, Doubayazt shak Paa Saray , Ankara, 1991, s. 13; Erdoan Tan, “shak Paa Saray”, önasya, S. XXIII, Ankara, 1967
64

Mahmut Akok, “Ar Doubayaztda shak Paa Saray Röleve ve Mimarisi”, Türk Arkeoloji Dergisi, S. X-II, Ankara, 1961, s. 30; Hamza Gündodu,

Doubayazt shak Paa Saray ,
Ankara, 1991, s. 13; Mehmet önder, ahaserler Konutukça, Ankara, 1996, s. 118; Celal Esad Arseven, Türk Sanat, stan-

bul, 1970, s. 138; Oktay Aslanapa, Osmanl Devri Mimarisi, stanbul, 1986, s. 525
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gerekmektedir.65 Bununla beraber baz kaynaklarda sarayn “Ahiskal mimarlar” tarafndan ina edilmi olduu

belirtiliyorsa da bu konuda kesinlik kazanm her hangi belge ve bilgiye rastlanmamaktadr. “ shak Paa Saray

ile ilgili incelemelerde bulunan baz aratrmaclar,67 ayn eksen üzerinde yer alan avlularn bölümleri ile ta ve

kalem ii süslemelerin özelliklerini ve taçkaplarn farkl üsluplarda olmasna dikkat çekerek, sarayn yapm-

nn uzun yllara yayldn, bu nedenle de ayn soya mensup beyler ve dededen toruna geçen bir idareye sahip

yönetim tarafndan yaplm olabileceini öne sürmektedir. Ancak saray üzerinde incelemelerde bulunan farkl

aratrmaclar tarafndan,68 sarayda bulunan taç iaretlerinin saysyla doru orantl olarak, yüzün üzerinde

usta veya atölyenin ayn anda çaltn, bu nedenle de sarayn çok ksa bir zaman dilimi içerisinde ina edildi-

i belirtilmektedir. shak Paa Saray’nn 1767 yl dolaylarnda balayp kitabesinde de belirtildii gibi, 1784

ylnda tamamlandn belirten Sönmez69
, baz aratrmaclarn taçkaplarn farkl kurgularndan dolay, sarayn

inasnn uzun yllar sürdüünü belirtmesine karn, Divrii Ulu Cami ve ifahanesi’nin farkl üsluptaki dört

taçkapsn örnek vererek, sarayn da bu ekilde kalabalk ve farkl çevrelerden gelen sanatç ve ta ustalarnn

çalmasyla, ayn eser üzerinde üslup çeitlilii yaratlarak, ksa sürede tamamlandn ifade etmektedir. Yine

bu konu ile ilgili farkl kaynaklarda, IV. Murat’n ran seferinde (1634), Osmanl ordusunda cesaret ve kahra-

manlk göstererek sa kolunu kaybeden “Çolak” lakapl Abdi Paa’nn,70 savatan sonra Bayazt Sancakbeyi

olarak atanmas üzerine, burada kendisi ve askerleri için güvenli bir kale-saray yaptrm olduunu belirtmekle71

birlikte Goodvvin, “A History ofOtoman Archtecture” adl eserinde, sarayn yapmnn Behlül Paa’yla balad-

n72 öne sürmekte bu bilgiye baka bir kaynakta rastlanmamakla birlikte, konuyla ilgili aratrmalarda sarayn

yapmnn Abdi Paa ile balad görüü yer almaktadr.73

Doubayazt Sancak Beylii 1635’te Çolak Abdi Paa ile balam, daha sonra Abdülfettah Efendi Sancak

Beyliine getirilmi, görevi devralan olu Mahmut Paa 1767 ylna kadar Doubayazt Sancak Beylii göre-

vinde bulunmutur.74 Çldr Oullar Hanedan 1700’lü yln balarnda I. shak Paa ile önem kazanm, XIX.

yüzyl balarnda II. shak Paa ile tarihteki önemini yitirmitir.75 Bu hanedan, H. 1114 (M. 1702) yllarnda

Çldr idare memuru iken ran savalarna katlan, 1723 ylnda Osmanl saraynda vezir, 1724 ylnda da Tiflis

Valisi olan I. shak Paa ile balamtr.76 Uza gören basiretli bir idareci ve kudretli asker olan shak Paa,

H. 1116 (M. 1749) ylnda ölmütür.77 Olu Hac Ahmet Paa, torunu Haan Paa, onun kardei Yusuf ve onun

olu brahim Paa, ayn soydan gelmektedir.78 Babas I. shak Paa’nn ölümü üzerine. Çldr eyaletine vali

olan Hac Ahmet Paa’nm, H. 1165 (M. 1755) yllarnda Van Valilii yapt, sonra tekrar Çldr Valisi olup

ekiyala balamas yüzünden H. 1173 (M. 1759) ylnda idam edildii belirtilmektedir.79 Hac Ahmet Paa’nn

65 Giovanni Curatola, Türkish Art And Architecture From The Seljuks To The Ottamans, New York, 2010, s.255

66 Hamza Gündodu, Doubayazt shak Paa Saray, Ankara, 1991 s. 17

67 Mahmut Akok, “Ar Doubayazt’ta shak Paa Saray Röleve ve Mimarisi”, Türk Arkeoloji Dergisi, S. X-II, Ankara, 1961, s. 30; Hamza Gündodu, “Osmanl

Hanedan Saraylar Konusunda Bir Deneme”, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Aratrma Dergisi, S. XIV, Erzurum, 1986, s. 14

68 Yüksel Bingöl, shak Paa Saray, Ankara, 2008, s. 44
69 Zeki Sönmez, “shak Paa Saray Üstüne Yeni Görüler-Yorumlar”, Türk Kültür Aratrmalar/Prof.Dr. Oktay Aslanapaya Armaan, S. XXXI /1-2, Anka-

ra, 1995, s. 398-399
70 Hamza Gündodu, Doubayazt shak Paa Saray, Ankara, 1991, s. 14;Ar l Yll , Ar, 1967, s. 99
71 shak Paa Kasr, Pirelli, S. 78, Mart, 1971
72 Godfrey Goodvvin, A. History ofOtoman Architecture, London, 1971, s. 13

73 Hamza Gündodu, Doubayazt shak Paa Saray, Ankara, 1991, s. 13; Gazanfer Erim, “shak Paa Saray”, Türkiyemiz, S. XXII, s. 29; shak Paa Kasr,

Pirelli, S. 78, Mart, 1971
74 Hamza Gündodu, Doubayazt shak Paa Saray , Ankara, 1991, s. 16; Hamza Gündodu, “Osmanl Hanedan Saraylar Konusunda Bir Deneme”, Atatürk

Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Aratrma Dergisi, S. XIV, Erzurum, 1986, s. 13; . Hakk Konyal, Erzurum Tarihi , stanbul, 1960, s. 413-415
75 Yüksel Bingöl, shak Paa Saray, Ankara, 2008, s. 58
76 Mahmut Akok, “Ar Doubayaztda shak Paa Saray Röleve ve Mimarisi”, Türk Arkeoloji Dergisi, S. X-II, Ankara, 1961 , s. 30; Hamza Gündodu, “Osmanl

Hanedan Saraylar Konusunda Bir Deneme”, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Aratrma Dergisi, S. XIV, Erzurum, 1986, s. 14

77 Mehmet Süreyya, Sicill-i Osmani,(Tezkire-i Mesahir-i Osmaniyye), C. I, stanbul, 1308, s. 210
78 Mahmut Akok, “Ar Doubayazt’da shak Paa Saray Röleve ve Mimarisi”, Türk Arkeoloji Dergisi, S. X-II, Ankara, 1961, s. 30;Yüksel Bingöl, Der shak

Pascha Palast in Doubayazt am Berg Ararat, Berlin, 1982, s. 38
79 Mehmet Süreyya, Sicill-i Osmani, (Tezkire-i Mesahir-i Osmaniyye), C. I, stanbul, 1308, s. 210
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idamndan bir yl sonra olu Haan Paa, H. 1174 (M. 1760) ylnda Çldr Valiliine, bir yl sonra da Gürcistan

Seraskerliine, H. 1178 (M. 1764) ylnda görevinden alnarak H. 1181 (M. 1769)’de Hotin Muhafzlna geti-

rilen Haan Paa’nn, ayn yl yaralanarak öldüü belirtilmektedir.80 Uzak görülü bir insan olan Haan Paa’nn

oullar II. shak Paa ve Mehmet Sabit Paa’dr.81 Haan Paa’nm olu olan II. shak Paa, H. 1205 (M. 1790)

ylnda beylerbeyi rütbesiyle Çldr ve Ahiska’ya vali olarak gönderilmi, H. 1206 (M. 1792)’da erif Paa’nn

indirilmesine neden olmasndan dolay, shak Paa’nm gözden dümesine ve görevinden alnarak Hasankale’ye

sürgün olarak gönderilmesine neden olmutur.82 Ancak tarihçi Krzolu, babakanlk arivinde bulunan iki bel-

geye dayanarak,83
II. shak Paa’nn görevinden alnmasna ramen, Doubayazt’ta kalarak saraynda ikamet

ettiini öne sürmektedir.84 1775 ylndan 1799 ylna kadar 24 yl boyunca Doubayazt Sancak Beylii yapan II.

shak Paa, 19 Haziran 1799 ylnda öldüünde de yerine olu Mahmut Paa, Doubayazt Sancak Beyi olarak

geçmitir.85 Çldroullan’mn Doubayazt’daki hükümdarl 1820’ de sona ererek. Sancak Beylii bölge ai-

retlerinden Behlül Paa’ya geçmitir.86

Saray, XIX. yüzyl da, Osmanl mparatorluunun çökmeye balamasn takiben, eyalet ve sancak bey-

lerinin çok sk deitirilmesi,87 gerek düman igalleri, gerekse kla olarak kullanlmas ve iyi korunamamas

gibi nedenlerle, büyük ölçüde zarar görmütür.88 Bingöl’ün “Der ishak Pascha Palast in Doubayazt am Berg

Ararat” adl eserinde, 1828- 1829’da Rus birlikleri Doubayazt ehrini ve shak Paa Saray’m kuattklarnda,

“kalede bol miktarda yiyecek olduunu, at yemi, un, üç bayrak, iki tu ve Paa ’nn asas ” bulunduunu ve bun-

larn Ruslarn eline geçtiini belirtmektedir.
89 Ayrca, 1917 Rus istilas srasnda orjinal giri kapsnn, Ruslarn

eline geçmi olduu90 ayn kaynakta ifade edilmektedir.

Sarayn Topografik Durumu

shak Paa Saray, Anadolu’nun en uç noktasnda yer almas, yapm teknii, inasnda kullanlan mal-

zemeler ile zengin ta süslemeleri* açsndan olduu kadar etnik, sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel açdan da

önemli olan,91 yurt bütününden ve yapld dönemden daha çok bulunduu bölgenin ekonomik, etnik, politik,

kültürel özelliklerini yanstan ilgi çekici bir örnektir.92

Eski Doubayazt, renkli tepelerin hilal eklinde kucaklad bir vadinin yamaçlarnda kurulmutur.93 Ko-

80 Mehmet Süreyya, Sicill-i Osmani, (Tezkire-i Mesahir-i Osmaniyye) C. I, stanbul, 1308, s. 155
81 Mehmet Süreyya, Sicill-i Osmani, (Tezkire-i Mesahir-i Osmaniyye), C.II, lstanbul,1311, s.155. Gençlii saraylarda geçmi, iyi bir eitim alm olmasnn

yansra sanatç bir ruha da sahip olan Doubayazt Sancak Beyi II. shak Paa, Çolak Abdi Paann yapmn balatt saray, kendi zevkine göre restore

ettirirken baz ilavelerde de bulunmutur.
82

Mehmet Süreyya, Sicill-i Osmani, (Tezkire-i Mesahir-i Osmaniyye) C. I, stanbul, 1308, s. 328
83 Bu konudaki yayn için bkz.: Bingöl, 1982; Babakanlk arivinde 473 numarayla ilk resmi dosyaya kaydedilmi ilk belge, Doubayazt Beylerbeyi olan shak

Paa tarafndan, 8 Kasm 1783’de Doubayazt yöresinin de dahil olduu, Erzurum Bölgesi, Kuzey Gürcistan (Tiflis) yöneticisi ve kral Ergeli Han hakknda

yazlmtr, ikinci belge ise 2753 numara ile ikinci resmi dosyaya kaydedilmitir. Osmanl Saray tarafndan Doubayazt Beylerbeyi olan shak Paaya 8

Kasm 1797 ylnda yazlm olup, bu belgede daha önce shak Paann idaresinde olan Hns ve Tekman’n onun idaresinden ayrld bildirilmektedir. Neden

olarakta yöre halknn memnuniyetsizlii ileri sürülmektedir.
84

Yüksel Bingöl, Der shak Pascha Palast in Doubayazt am Berg Ararat, Berlin, 1982, s. 39-40
85

Mehmet tnba, “Çldr Beylerbeyi, I. ishak Paa ve II. shak Paa”, Günein Doduu yer : Doubayazt Sempozyumu, stanbul, 2004, s. 195-196; Yüksel

Bingöl, shak Paa Saray, Ankara, 2008, s. 59
86

Mehmet Süreyya, Sicill-i Osmani, (Tezkire-i Mesahir-i Osmaniyye) C. I, stanbul, 1308, s. 35; Yüksel Bingöl, shak Paa Saray, Ankara, 2008, s. 60; Besim

Darkot, “Doubayazt”, slam Ansiklopedisi, C. II, stanbul, 1979, s. 368; Mahmut Akok, “Ar Doubayazt’da shak Paa Saray Röleve ve Mimarisi”, Türk

Arkeoloji Dergisi, S. X-II, Ankara, 1961, s. 30-31

Yüksel Bingöl, shak Paa Saray, Ankara, 2008, s. 61
88

Semavi Eyice, “shak Paa Saray”, Türk Ansiklopedisi, C. XX, Ankara, 1972, s. 234; Güzel Ar, “shak Paa Saray”, S. III, Ankara, 1993, s. 21
89

Yüksel Bingöl, Der shak Pascha Palast in Doubayazt am Berg Ararat, Berlin, 1982, s. 46
90

Bülent Çetinor, “ishak Paa Saray”, lgi, S. 40, stanbul, 1984, s. 18

* Bu konudaki yayn için bkz.: Serap Bulat, 1999. “Doubayazt ishak Paa Saray Ta Süslemeleri” adl tezden, bu aratrma eseri hazrlanrken faydalanlmtr.
91

Hamza Gündodu, “Osmanl Hanedan Saraylar Konusunda Bir Deneme”, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Aratrma Dergisi, S. XIV, Erzurum,

1986, s. 15
92

Gazanfer Erim, “ishak Paa Saray”, Türkiyemiz, S. XXII, 1997, s. 26
93

Ali Saim Ülgen, “Doubayazt’ta ishak Paa Saray”, Mimarlk, S.II, Ankara, 1949, s. 17
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Fotoraf 5. îshak Paa Saray kuzeydoudan görünüm Fotoraf 6. Le Faurenin shak Paa Saray gravürü (1877) (Klçdan)

bat yönlerine dolgular, yüksek duvarlar, teraslar ve bodrumlar yaplm, teraslarn çevresine de 12 m ile 15 m
yüksekliine varan kaln duvarlar örülmütür. 101 Sarayn çevresiyle balants da sadece dou tarafnda bulunan

en uygun ve en dar cephesiyle salanmtr. 102 7600 m2 lik bir alan kaplayan saray,103 arazinin doal yapsna
uygun olarak, kuzey-güney dorultusunda 50 m, dou-bat dorultusunda 115 m, boyutlarnda bir set üzerinde

üç ana bölüm halinde yerletirilmitir 104 (Fotoraf 7). shak Paa Saray’nn toplam kaç oda, bölüm ve salondan

meydana geldii kesin olarak bilinmemekle birlikte, gezginlerin bize vermi olduu bilgiler, gravürler ve gü-

nümüze ulaabilen sarayn kalntlar, yapnn baz ksmlarnn bodrumlarla birlikte üç katl olduu gözönüne

alnarak baz kaynaklarda, 105 360 birimden meydana geldii, baz kaynaklarda ise
106 366 birimden meydana

numu ile ilgili olarak XIX. yüzylda buray ziyaret eden Chatre Barry “Kzl mermer kayalardan meydana gelen

bir dan yamacna alternatifekilde ve dank olarak yerletirildiini” ifade etmektedir.94 Sarayda, bu alann

ortasnda bulunan Karaburun tepesinde,95 kuzeybatya meyilli bir kaya kütlesi üzerine kurulmutur96 (Fotoraf

5). Batl seyyah Jaubert ise seyahatnamesinde sarayn ve ehrin bulunduu yer hakknda, “Bayazt çplak da-

larn tekil ettii dar bir vadinin içinde kurulmu bir ehirdir. Evleri boazn iki yannda sralanan kayalarn

arasnda dank vaziyette, solda hemen hemen trmanlmas imkansz dik bir kayann tepesinde eski bir kale

görülür. Sada ve baka bir yüksekliin zirvesinde ise Paa’nn içindeyaad güzel bir bina yükselmektedir”

ifadeleriyle bilgi vermektedir 97 (Fotoraf 6).

Etkili görünüme sahip olan sarayn, zaman içerisinde gerek kendi bünyesi gerekse çevresindeki bir çok

ayrntlardan arnmas, yapy çok uzaklardan dahi farkedilen güçlü mimari hatlara kavumasnda etken olmu-

tur.
98 Çevresi ile oluturduu bütünlük biraz abartl olsa dahi, feodal bir düzeni bütün özellikleriyle yanst-

maktadr.99 Eski Doubayazt kasabasnn ortasnda ina edilen shak Paa Saray’nn, dou cephesi dnda üç

taraf oldukça yüksek kayalarla çevrilidir. Ar Da’na bakan muhteem bir manzaraya sahip olan saray, vadi

yakasna kurulmu, kayalk ve sert bir arazi üzerinde doudan batya doru eim göstermektedir. Ancak sarayn

kuzey ve güney cephelerinde daha sert bir eim söz konusudur. 100 Sarayn oturduu arazi, doudan batya inil-

dikçe kademe kademe alçalmakta, bu yüzden saray birimlerini ayn düzeye yerletirmek için kuzey, güney ve

94 Hamza Gündodu, Doubayazt îshak Paa Saray, Ankara, 1991, s. 17-18

95 Nezih Bagelen, “shak Paa Saray”, Saray, S. III, 1993, s. 55; Hamza Gündodu, Doubayazt îshak Paa Saray, Ankara, 1991, s. 18

96 Nezih Bagelen, “shak Paa Saray”, Saray, S. III, 1993, s. 55; Hamza Gündodu, Doubayazt shak Paa Saray, Ankara, 1991, s. 18 ; Hamza Gündodu,

“shak Paa Saray Restorasyonunda Son Durum”, Aslanapa Armaan, stanbul, 1996, s. 132; Ali Saim Ülgen, “Doubayaztda shak Paa Saray”, Mimarlk,

S.II, Ankara, 1949, s. 17

97 Semavi Eyice, “Tarihi Mezarlardan Notlar”, Tarih Enstitüsü Dergisi, S. IV-V, 1974, s. 297
98 Gazanfer Erim, “shak Paa Saray”, Türkiyemiz, S. XXII, 1997, s. 28
99 Mahmut Akok, “Ar Doubayaztda shak Paa Saray Röleve ve Mimarisi”, Türk Arkeoloji Dergisi, S. X-II, Ankara, 1961, s. 30

100 Mahmut Akok, “Ar Doubayaztda shak Paa Saray Röleve ve Mimarisi”, Türk Arkeoloji Dergisi, S. X-II, Ankara, 1961, s. 30-31; smet Alpaslan, Atatürk

Ylnda Ar, Ankara, 1982, s. 171
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geldii ileri sürülmektedir.

Kuruluu bakmndan bir tür iç kale görevi görmesi amacyla yaplan" sadece dou yönden çevreye bal
ishak Paa Saray, dardan gelen saldrlara kar korunmaya elverili ekilde ina edilmitir. 107 Bu açdan shak

Paa Saray’n hem sivil bir eser olarak, hem de askeri yönden incelemek gerektiini ifade edebiliriz. 108 Saraya

adeta bir kale gürüntüsü veren yüksek çevre duvarlarnn, 109 vadiye açlan uçurumun devam biçiminde yapl-

olmas, yapda savunma amacnn da göz önünde bulundurulduunu ortaya koymaktadr. 110 Ayrca sarayn

Q

‘ Semavi Eyice, “îshak Paa Saray”, Türk Ansiklopedisi, C. XX, Ankara, 1972, s. 234; smet Alpaslan, Atatürkylnda Ar, Ankara, 1982, s. 171-172

Mahmut ^kok, “Ar Doubayaztda shak Paa Saray Röleve ve Mimarisi”, Türk Arkeoloji Dergisi, S. X-II, Ankara, 1961, s. 31

Nezih Bagelen, “shak Paa Saray”, Saray, S. III, 1993, s. 55 ; Hamza Gündodu, Doubayazt shak Paa Saray, Ankara, 1991, s. 18; Zeki Sönmez, “Ar

km
^a8h-Doubayazt shak Pashas Palast”, lgi, S. VII, stanbul, 1973, s. 24

los

Hamza Gündodu, Doubayazt shak Paa Saray, Ankara, 1991, s. 18

smet Alpaslan, Atatürk YlndaAr, Ankara, 1982, s. 180; Hamza Gündodu, Doubayazt shak Paa Saray, Ankara, 1991, s. 19; Güzel Ar, “shak Paa

w.

Saray” S. III, Ankara, 1993, s. 20
Nezih Bagelen, “shak Paa Saray”, Saray, S. III, 1993, s. 55; Güzel Ar; “shak Paa Saray”, S. III, Ankara, 1993, s. 20; l Turizm Envanteri, “shak Paa Saray”,

Ankara, 1997, s. 31

Ali Saim Ülgen, “Doubayaztda shak Paa Saray”, Mimarlk, S. II, Ankara, 1949, s. 17

|(

Ali Saim Ülgen, “Doubayaztda shak Paa Saray”, Mimarlk, S. II, Ankara, 1949, s. 17

Türk Rehber Ansiklopedisi, “shak Paa Saray”, S. X, stanbul, 1993, s. 135

Hamza Gündodu, Doubayazt shak Paa Saray, Ankara, 1991, s. 19
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Kaynaklarda shak Paa Saray

Bölgeye egemen olan bey ve aalar, zenginlik ve kudretleriyle yönetimleri altnda bulunan halk üzerinde

hayranlk, dümanlar üzerinde korku oluturmak zorunda olduklar için bunu salayacak gösterili saraylar

ina ederek burada yaamlardr .

116 Önemli konuma sahip olan îshak Paa Saray da görkemiyle, ran’a giden

111 Hamza Gündodu, “Doubayazt’ta shak Paa Saray ve Gerçekler”, 15-17 Kasm 1984, Milli Saraylar Sempozyumuna Sunulan Bildiriler, stanbul, 1985, s.

39; Ali Saim Ülgen, “Doubayazt’ta shak Paa Saray”, Mimarlk, S. II, Ankara, 1949, s. 17

112 Ali Saim Ülgen, “Doubayazt’ta shak Paa Saray”, Mimarlk, S. II, Ankara, 1949, s. 17

113 Hamza Gündodu, Doubayazt shak Paa Saray , Ankara, 1991, s. 19

114 Mahmut Akok, “Ar Doubayazt’da shak Paa Saray Röleve ve Mimarisi”, Türk Arkeoloji Dergisi, S. X-II, Ankara, 1961, s. 32; Hamza Gündodu,

Doubayazt shak Paa Saray , Ankara, 1991, s. 20
115 Erdoan Tan, “shak Paa Saray”, önasya, S. XXIII, Ankara, 1967, s. 7

116 Gazanfer Erim, “shak Paa Saray”, Türkiyemiz, S. XXII, 1977, s. 26

Fotoraf 7. shak Paa Saraynn 1. ve II. avlusundan genel görünüm

dou cephesinde, avlu ana girii önünde savunma amaçl olarak, tesviye edilmeden braklm sert kalkerden

bir tepecik ,

111 saraydan yaplacak çk harekatn dümann ate altna almas olasln ortadan kaldrarak, ge-

len saldrlara kar sarayn ilk savunma hattn oluturmaktadr.

112 Sarayn, dou yönü dnda dier ksmlarn

uçurum olmas, kap, pencere gibi açklklara fazla yer verilmemesi, pencere açklklarnn zeminden yukarda

olmalar ve gözetleme kulelerine yer verilmi olmas da bu görüü desteklemektedir. Sarayn savunma amaçl

yaplmasnn yansra, salam bir örgü sistemine ve kaln duvarlara sahip olmas da, yapda dayanklla ve

salamla ne derece önem verildiini göstermektedir .

113 Ancak saray, kalelerin özelliini kaybettii, ateli si-

lahlarn gelitirildii birçada yapldndan dolay,dou yönündeki tepelere kar savunmas oldukça zayftr .

114

Çevre ile uyumlu ve etkili mimari yapya sahip olan sarayn, etrafn çeviren duvarlar. Ortaça Derebey-

lerinin atolarn kuatan duvarlar kadar salam ved görünüü ile de bir kaleye benzemektedir .

115
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Fotoraf 8. Texier’m Eski Doubayazt ve shak Paa Saray gravürü (1842) (Bingöl’den)
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elçilere ve Kafkasya’y ziyaret eden batl seyyahlarn makalelerine, kitaplarna konu olmu," 7 bununla ilintili

olarakta, seyahatnamelerde çok önemli ipuçlar veren gravürler ve bilgiler nda, yapnn orjinali hakknda

bilgi edinmek mümkün olmaktadr.

Sarayla ilgili en eski bilgiler 1805 ylnda, banda Napolyon’un bulunduu Fransz hükümetinin, ran’a

gizli ajan olarak göndermi olduu Amedie Jaubert’in seyahatnamesinde yer almaktadr. 118 Jaubert, Feth Ali

ah’n ran’a sahip olup olmadn örenmek, Osmanl Devletine kar bir anlama yapmak üzere gönderilmi

ve ran snrna yaklat srada Arzap köyünde, Bayazt Bey’i Mahmut Paa’nn askerleri tarafndan yakala-

narak Bayazt’a getirilmitir.
119 Burada saray zindannda dört be ay kadar kalm, bu süre içerisinde Mahmut

Aa ve Saliha adnda bir kadn kendisine yardmda bulunmu, Mahmut Paa Jaubert’in idam edilmesini istemi

ise de, Mahmut Aa bu emri yerine getirmemi, ksa bir süre sonra da Mahmut Paa’nn vebadan ölümü üze-

rine tutsak olan Jaubert, Bayazt Bey’i olan brahim Paa tarafndan serbest braklmtr. 120 Seyahatnamesinin

önemli bir bölümünü Doubayazt ve yaad olaylara ayrmtr. Sarayla ilgili ikinci önemli kaynak ise, Eski

Doubayazt ve sarayn, 1828 ylnda Ruslar tarafndan ilk kez igal edilmesini konu alan, Uakov’un “Gene-

ral Paskieviç’in Kafkasya’y stilas” adl kitabdr. 121 Saray mimarisinden ve Paa’nn hâzinesinden bahseden

kitapta, savan Ruslarn ehri boaltmasn gerektiren anlamayla sonuçlanmas ile geri çekilen Ruslar, sarayda

ele geçirdikleri her türlü kymetli eyalar yamalamasna neden olmu ve haremin altn kaplamal kaplar 122
ile

saray kütüphanesine de zarar verilerek çok sayda kitabn, Moskova ve St Petersburg (Leningrad) müzelerine

götürüldüü 123
bilgileri veriliyorsa da, net bir sonuca varlamamtr.

Rus igali ve Jaubert’ten sonra, batl baka bir Fransz aratrmac Charles Texier, 1830 ylnda Dou

ve Güneydou Anadolu’ya yapt gezi srasnda, (Fotoraf 8-9) Doubayazt’a da urayarak buras hakknda

önemli notlar brakmtr. 124 Texier’in “Description de l ‘Armenie la Perse et la Mesopatamie” adl kitabnda,

üç bölümden oluan sarayn, genel tanm ile konuk edildii kabul odalarn büyük bir hayranlkla “mineli kor-

nilerden, renkli figürlerden, garip ekilli kemerlerden ve özellikle binlerce fantastik ku resminin bulunduu

tavandan bahsetmekte" ancak tavan, Rus saldrs srasnda çatya düen havan toplaryla yklmtr. 125

Charles Texier’dan sonra bu bölge, Johan Other, Pitton Van Toumefort, Eug Bore, Eli Smith, James Brant,

Friedrich Parroth, 126
J. B. Fraser127 gibi birçok batl bilim adam, corafyac ve arkeolog tarafndan ziyaret edil-

mitir.

Cari Ritter “Asiatich Turkei” adl eserinde, 1840 ylna kadar bilinen tüm seyahat belgelerini bir araya

getirerek, sarayn mimarisi ve tarihi hakknda ayrntl bilgiler vermitir. 128 Fransz misyoneri olan Bront
“
Jour-

nal ofthe Royal Geographical Society” dergisinde yaynlanan bir makalesinde de, Doubayazt ile ilgili bilgiler

yer almaktadr. 129

Salih Hayri “Krm Zafernamesi” adl eserinde ise, Krm Sava srasnda Ruslarn yeniden igaline

urayan Doubayazt’m, bu igal srasnda yamalanmas, shak Paa Saray’nda yaplan tahribatlar ve çalman

117 Nezih Bagelen, “shak Paa Saray”, Saray, 1993, s. 55; Yüksel Bingöl, shak Paa Sarayt, Ankara, 2008, s. 17

118 Semavi Eyice, “Tarihi Mezarlardan Notlar”, Tarih Enstitüsü Dergisi, S. IV-V, 1974, s. 296; Nezih Bagelen, “shak Paa Saray”, Saray, S. III, 1993, s. 55

119 Semavi Eyice, “Tarihi Mezarlardan Notlar”, Tarih Enstitüsü Dergisi, S. IV-V, 1974, s. 296-299

120 Semavi Eyice, “Tarihi Mezarlardan Notlar”, Tarih Enstitüsü Dergisi, S. IV-V, 1974, s. 297-299

121 Yüksel Bingöl, shak Paa Saray , Ankara, 2008, s. 17

122 Doubayazt, “shak Paa Saray”, Ar, s. 10; Hamza Gündodu, Doubayazt shak Paa Saray t Ankara, 1991, s. 6

123 Hamza Gündodu, Doubayazt shak Paa Sarayt , Ankara, 1991, s. 6
124

J. Laroche, “Le Chatcau d’ ishak Pasa”, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, S. 28/307, stanbul, 1970, s. 30
125

J. Laroche, “Le Chatcau d’ ishak Pasa”, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, S. 28/307, stanbul, 1970, s. 30
126 Yüksel Bingöl, Der shak Pascha Palast in Doubayazt am Berg Ararat, Berlin, 1982, s. 10

127 Hamza Gündodu, Doubayazt shak Paa Saray , Ankara, 1991, s. 8

128 Yüksel Bingöl, Der shak Pascha Palast in Doubayazt am Berg Ararat, Berlin, 1982, s. 1

1

129 Hamza Gündodu, Doubayazt shak Paa Saray , Ankara, 1991, s. 8
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Fotoraf 10. Le Faurenin shak Paa Saray gravürü (1877) (Bingöl'den)

deerli eyalar konusunda bilgiler verilmektedir. Bu bilgilerde, 130 “Doubayazt kesiminde, Revandan gelen Rus

kuvvetleriyle Musungediin ’de vuku bulan savada nizami asker çekilip, babozuklar, cephaneleri tiikeninceye

kadar dayanrlar. Kumandan Selim Paa ise kaleyi brakp Muradiye’ye çekildiinden Ruslar Bayazt’ alp
eski saray ykm ve antika eyalar gaspetmitir. Bu srada MutasarrfBehlül Paa kaçtysa da Karakilise’de

Ruslara esir dümütür” ifadeleriyle belirtilmitir.

Gördükleri bölgeleri ve yaanan olaylar hakknda bize bilgiler veren gezginlerden biri de. Dou Sava-
larnn tarihini yazan Fransz Misyoner Amedee Le Faure’dr. 131 1877-1878 Osmanl-Rus Savalarnn bütün

cephelerini içeren “Historie de la Guerre d’ Orient” adl iki ciltlik eseri içerisinde, çok sayda bölgenin haritas

ve yerleim yerinin gravürleri bulunmasnn yansra Doubayazt’ temsil eden bir gravür de yer almaktadr 132

(Fotoraf 10). Bu gravür bize. Eski Doubayazt’n o dönemki durumu hakknda bilgi vermesi açsndan önemli

bir kaynaktr.

Bir çok seyyah gibi corafyac Guinet’de, 133 Doubayazt ve shak Paa Saray’na uram eserinde,

sarayn tarihçesi ve yaptran hakknda ksa bilgiler vermesiyle beraber, ngiliz Lord Kinros da, 134 bu bölgede

bulunan sarayn tarihi, mimari yaps, üslup özellikleri hakknda bilgiler vererek yap üzerinde aydnlatc rol

oynamtr. Baulanger de 135 shak Paa Saray’nn tarihi, yaptran kii ve sarayn genel özellikleri hakknda

bilgiler vererek açklamalarda bulunmutur. Gezginlerin bize vermi olduklar bilgiler dorultusunda, saray

hakknda daha kesin ve destekleyici bilgiler edinebilmekteyiz. Saray ve Doubayazt ile ilgili önemli bilgiler

verilmesinin yansra, Vanderburch (Fotoraf 1 1) ve Ollier’in (Fotoraf 12)
136 gerçekletirmi olduu ve kayna

^
Salih Hayri, & Necat Birinci, Ktrtm Zafernamesi-Hayrabat, Ankara, 1988, s. 332

^
Hamza Gündodu, Doubayazt shak Paa Saray , Ankara, 1991, s. 9; Yüksel Bingöl, shak Paa Saray , Ankara, 2008, s. 18

~ Hamza Gündodu, Doubayazt shak Paa Saray , Ankara, 1991, s. 9

V. Cuinet, La Turquie d'Asie Geogrophie Adminstrative, C.I, Paris, 1892, s. 228-230
4

Lord Kmross, Within The Tourus: A Jaurney in Asiatic Turkey, London, 1954, s. 88-89

R. Baulanger, Hochette World Guiders, Paris, 1960, s. 464-465

Yüksel Bingöl, shak Paa Saray , Ankara, 2008, s. 19-23
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Fotoraf 11. Vanderburchun Doubayazt ve shak Paa Saray gravürü (1842) (Sözen'den)

ile ad bilinmeyen batl seyyahlar tarafndan, burann gravürlerinin çizilmi olmas, 137 sarayn ilk hali hakknda

bilgiler edinmemiz konusunda önem tamaktadr.

Baz kaynaklarda,138 shak Paa Saray ve shak Paa hakkndaki bir rivayet de, “stanbul’a gitmekte olan

ran elçisi, shak Paa’nn konuu olur. shak Paa, elçiyi bir sultan gibi uzaklardan karlayarak, sarayda hâ-

zinelerini göstermi, günlerce enlik yapmtr. Bu gösteriten etkilenen elçi, stanbul’a gittiinde gördüklerini

III. Selim ’e anlatr, shak Paa Saray ’n Topkap Saray ’yla karlatrarak sarayn muhteemliini ve shak

Paa’nn Padiah tahtna bile göz dikebileceim belirtir. Bunun üzerine III. Selim, shak Paa’y Bayazt’tan

ayrarak, Hasankale zindanna gönderir. shak Paa da buna dayanamayarak burada ölmütür,
”
ifadeleri yer

almaktadr.

Zamana kar direnerek ayakta kalmay baaran, Dou Anadolu’nun en uç noktasndaki muhteem saray,

sanat tarihçilerin, arkeologlarn ve mimarlarn dikkatini çekerek, saray hakknda bir çok inceleme ve aratrma-

larn yaplmasna neden olmu, hakknda bir çok yazlar yazlmtr.

shak Paa Saray’nn varlndan, gezginlerin dnda ilk bilgi ve yerli inceleme, Yusuf Mazhar Bey’in,

1925 ylnda Akam Gazetesi’nde yaynlad bir yaz ile ortaya konulmutur. 139 1934 ylnda Mimar Zühtü’de

“Bayazt Kalesi-shak Paa Saray
”
adl makalesinde, fotoraflar ve çizdii krokilerle yapy mimari yönden

137 Celal Esad Arseven, Türk Sanat Tarihi , stanbul, 1954, ek., 1322-1328

138 smet Alparslan, Atatürk Yllnda Ar, Ankara, 1982, s. 97; Mehmet önder, ahaserler Konutukça , Ankara, 1996, s. 118-119

139 Gazanfer Erim, “shak Paa Saray”, Türkiyemiz, S. XXII, 1977, s. 27
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tantmtr. 140 Harap durumda olan sarayn kitabelerini okuyarak, sarayn yapm tarihini H. 1199 (M. 1784) yl

olarak belirlemi, ayrca shak Paa Saray’nn plan ve fonksiyonlar açsndan stanbul’daki Topkap Saray’y-

la karlatrlmasn da yapmtr. 141 Zühtü, yapt aratrmalar sonucunda dikkatleri yap üzerine toplamay

baarm, yabanc ve Türk mimar, arkeolog ve sanat tarihçileri bu konu üzerinde yazlar yazmalarnda etkili

olmutur. 142 Ayn zamanda üniversitelerde, yüksek lisans konusu olarak ele alnm, plan düzeni, üslup ve süsle-

meleri, sarayn dier saraylarla plan açsndan karlatrlmas yaplarak, saray çeitli yönleriyle incelenmitir.

shak Paa Saray hakknda en ayrntl belgeler arkeolog Mahmut Akok tarafndan 1961 ylnda Türk

Arkeoloji dergisinde yaynlanmtr. Saray en ince ayrntsna kadar çizilmi, bu çizimlerle birlikte fotoraflarn

bu dergide yer almasyla birlikte, ölçüm ve onarm ilemleri balatlarak saray koruma altna alnmtr.

Saray, Eski eserler ve müzeler Genel Müdürlüünün 5.6.1963 tarih ve 2014 sayl karar ile korunmas

gerekli eser kapsamna alnarak, 1980 ylndan itibaren kesintilerle restore edilmeye balanmtr. 143 Sarayn,

ayakta kalabilmesi için ilk balarda, aralkl olarak sürdürülen restorasyon çalmalarnn, aslna uygun ekilde

hazrlanmas, gereken projelerin kurullarca kabulünden sonra ie balanmas gerekli iken, çalmalarn plansz

yaplmas sonucu, shak Paa Saray’nda yaplan restorasyondan olumlu sonuç alnamamasna neden olmutur. 144

Fotoraf 12. Ollierin shak Paa Saray gravürü (1887) (Bingölden)

140
Yüksel Bingöl, shak Paa Saray , Ankara, 2008, s. 19

141

Yüksel Bingöl, Der shak Pascha Palast in Doubayazt am Berg Ararat, Berlin, 1982, s. 1

1

142
Gazanfer Erim, “ishak Paa Saray”, Türkiyemiz, S. XXII, 1977, s. 27; Hamza Gündodu, Doubayazt shak Paa Saray , Ankara, 1991, s. 1

1

143
Hamza Gündodu, Doubayazt shak Paa Saray , Ankara, 1991, s. 12

144
Hamza Gündodu, “Kars Çevresi Yaplar”, Mozaik, S. 29, ubat/ Mart 1998, s. 21
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ISHAK PAA SARAYI’NIN
PLAN ÖZELLKLER

shak Paa Saray, yüksek dik bir tepe üzerinde dou-bat yönünde yaklak 7600 m2 lik bir alan kapla-

maktadr. 145 Harem ksmn üç yandan çevreleyen hasbahçe hariç, yaklak dtan da 1 15x50 m boyutlarnda 146

olan sarayn, planndaki bütünlüüne ramen bu günkü durumu ile bir kaç aamal yap olmas mümkündür. 147

Fonksiyonu ve düzeni açsndan, üç ana bölüme ayrlan sarayn, 148 her bölümü kendi içerisinde uyumlu

ve kendine ait farkl büyüklükte avlular, bu avlularn etrafn çevreleyen çeitli birimler yer alr. Türk saraylar

gelenei esas kabul edilerek, I. ve II. avlu etrafnda “U ” harfi eklinde yerletirilmi yap gruplarndan meyda-

na gelen sarayn, plan açsndan Topkap Saray’ndaki ana fikrin küçültülmü yani özetlenmi bir örnei kabul

edilebilecek düzenlemeye sahip olduu ifade edilebilir (Plan l).
149 Böylelikle yapnn geleneksel Türk Saraylar

ile ato arasnda bir mimari yapya sahip olduu da görülür.
150 Saraya, dou cephede bulunan hafif yay kemerli

giri açklna sahip antsal bir taçkap ile geçi salanmaktadr. (Fotoraf 13) I. avluya geçii salayan bu

taçkap, Osmanl saraylarnnd girilerini hatrlatmasyla beraber, antsal görünümü, Anadolu Selçuklu yap-

larnda karlatmz taçkaplar tarzndadr. 151 Saraya giri salamas açsndan önemli fonksiyona sahip olan

ana giri kapsndan geçilerek ulalan I. avluda, harap durumda olan ksmlarn avluyu çevreleyen çeitli hizmet

birimlerine ait yerler olduu belirtilmektedir 152 (Fotoraf 14). Kare görünümlü I. avlunun sanda ve solunda

145
Nezih Bagelen, “shak Paa Saray”, Saray, S. III, 1993, s. 54-55

146
Gazanfer Erim, “shak Paa Saray”,Türkiyemiz, S. XXII, 1977, s. 30; Hamza Gündodu, “Doubayazt’taki shak Paa Saray ve Gerçekler”, Milli Saraylar

Sempozyumu, stanbul, 1985, s. 39; Hamza Gündodu, “Osmanl Hanedan Saraylar Konusunda Bir Deneme ve Doubayazt shak Paa Saray , Atatürk

Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Aratrma Dergisi, S. XIV, Erzurum, 1986, s. 15
147

Mahmut Akok, “Ar Doubayazt’da shak Paa Saray Röleve ve Mimarisi”, Türk Arkeoloji Dergisi, S. X-II, Ankara, 1961, s. 32
118

Hamza Gündodu, “Doubayazt’taki shak Paa Saray ve Gerçekler”, Milli Saraylar Sempozyumu, stanbul, 1985, s. 39; Yüksel Bingöl, shak Paa Sarayt,

Ankara, 2008, s. 60-69
149

Mahmut Akok, “Ar Doubayazt’da shak Paa Saray Röleve ve Mimarisi”, Türk Arkeoloji Dergisi, S. X-II, Ankara, 1961, s. 32-33; Hamza Gündodu,

“Doubayazt’taki shak Paa Saray ve Gerçekler”, Milli Saraylar Sempozyumu, stanbul, 1985, s. 39; Bülent Çetinor, shak Paa Saray-Doubayazt”, lgi, S.

40, stanbul, 1984, s. 18
150

Metin Sözen, Türk Mimarisinin Geliimi ve Mimar Sinan ,
stanbul, 1975, s. 330-331

151
Hamza Gündodu, Doubayazt shak Paa Saray , Ankara, 1991, s. 21; Mahmut Akok, “Ar Doubayazt’da shak Paa Saray Röleve ve Mimarisi”, Türk

Arkeoloji Dergisi, S. X-II, Ankara, 1961, s. 33; Hamza Gündodu, “Doubayazt’taki shak Paa Saray ve Gerçekler”, Milli Saraylar Sempozyumu, stanbul,

1985, s. 39; Hamza Gündodu, “Osmanl Hanedan Saraylar Konusunda Bir Deneme ve Doubayazt shak Paa Saray”, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat

Fakültesi Aratrma Dergisi, S. XIV, Erzurum, 1986, s. 18
152

Nezih Bagelen, “shak Paa Saray”, Saray, S. III, 1993, s. 55
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Plan 1. îshak Paa Saray genel plan (Akokdan)
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Fotoraf 14. Sarayn I. avlusundan genelgörünüm Plan 2. Sarayn I. avlusu ve yap gruplarnn plan (Akokdan)

bulunan bölümler, saraya gelen ziyaretçi ve misafirlere ait yerler153 olarak planland gibi ahr ya da hizmet

ileri için kullanlm olduu da anlalmaktadr 154 (Plan 2). Bununla beraber, bu mimari birimlerde yabanclarn

ve saray atlarnn, arabalarnn muhafaza edilmi olmas, Topkap Saray’ndaki, deerli koumlar ve eerleri

muhafaza edebilecek kadar korunakl yaplm olan 155 Has Ahr, Raht Hâzinesi bölümlerine karlk, bir fonk-

siyonu olduunu da ifade edebiliriz.
156

I. avlunun dou ksmnda cephe duvar içerisinde nöbetçi odalar, 157 avlunun hemen sanda ve bitiik

olarak yaplm bir çeme, kaln duvarlar içerisinde yer alan tuvalet, sarayn bugüne ulaabilen ksmlarndandr.

Kuzey ksmnda da muhafz koular, zindan olarak kullanld düünülen merdivensiz bodrumlar, 158 depo

ve odunluk yer almaktadr. 159 Sarayn dou cephesindeki nöbetçi odalarndan zemin katta bulunan üç oda, hala

varln sürdürmekte iken, üst katta bulunan odalar tam anlamyla korunamam, bunlardan sadece bir oda I.

taçkapnn üst katndaki kalntlara baklarak tannabilmektedir. 160

I. avluyla harem arasnda yer alan bölüm, üç ana bölüme ayrlan sarayn bütün önemli birimlerinin bu-

lunduu yani çekirdek niteliinde olan en önemli bölümdür (Plan 3). Bu bölümde, birinci yap grubu gibi bir

avlu ve onu çevreleyen yap gruplarndan olumaktadr. Oldukça yüksek bir taçkap ile (Fotoraf 15), dikdört-

gen planl II. avluya, 10 m uzunluunda üzeri beik tonozlu geçitle ulalabilmektedir. 161 Bu kap ile giriin II.

avluya bakan bölümü arasnda yer alan çeitli odalar ve dairelerin bulunmasnn yansra kapyla ayn yüksek-

likte olmas gereken ikinci katlar günümüze ulaamamtr. 162 Hem avlu içine hem de darya açlacak ekilde

iki katl olarak düzenlenen çeitli odalar, cami ve selamlk ksmlarnn en fazla hasar görmü olan II. avlunun

en önemli unsurlarndan birileri olduunu da belirtebiliriz.
163

II. avlunun bat cephesinde harem ksm, güney

153
smet Alpaslan, Atatürk YlndaAr

,

Ankara, 1982, s. 175
154

Zeki Sönmez, “Ar Dagh-Doubayazt îshak Pashas Palace”, lgi, S. VII, stanbul, 1973, s. 20
155

Hamza Gündodu, “Osmanl Hanedan Saraylar Konusunda Bir Deneme ve Doubayazt îshak Paa Saray, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

Aratrma Dergisi, S. XIV, Erzurum, 1986, s. 18-19
156

Ekrem Hakk Ayverdi, Osmanl Mimarisinde Fatih Devri, IV, stanbul, 1974, s. 71

1

157
Hamza Gündodu, Doubayazt îshak Paa Saray , Ankara, 1991, s. 24

158
Yüksel Bingöl, Der îshak Pascha Palast in Doubayazt am BergArarat, Berlin, 1982, s. 41; Hamza Gündodu, Osmanl Hanedan Saraylar Konusunda Bir

Deneme ve Doubayazt shak Paa Saray”, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Aratrma Dergisi, S. XIV, Erzurum, 1986, s. 19; Hamza Gündodu,

Doubayazt shak Paa Saray , Ankara, 1991, s. 24-26
159

Godfrey Goodvvin, A. History ofOttoman Architecture, London, 1971, s. 405-406; Yüksel Bingöl, Der shak Pascha Palast in Doubayazt am Berg Ararot,

Berlin, 1982, s. 41; Yeni Rehber Ansiklopedisi, “shak Paa Saray”, S. X, stanbul, 1993, s. 135
160

Yüksel Bingöl, shak Paa Saray, Ankara, 2008, s. 69
161

Zeki Sönmez, “Ar Dagh- Doubayazt ishak Pashas Palace”, lgi, S. VII, stanbul, 1973, s. 23; Hamza Gündodu, “Osmanl Hanedan Saraylar Konusunda

Bir Deneme ve Doubayazt shak Paa Saray”, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Aratrma Dergisi, S. XIV, Erzurum, 1986, s. 20; Gazanfer Erim,

“shak Paa Saray”, Türkiyemiz, S. XXII, 1977, s. 30
162 Hamza Gündodu, “Doubayazt’taki shak Paa Saray ve Gerçekler”, 15-17 Kasm 1984, Milli Saraylar Sempozyumuna Sunulan Bildiriler, stanbul, 1985,

s. 39
163 Hamza Gündodu, “Osmanl Hanedan Saraylar Konusunda Bir Deneme ve Doubayazt shak Paa Saray”, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
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cephesinde, yalnzca bodrum ksmlar ile güneye bakan ksmlarnn ykk durumda olan duvarlar, kuzey cep-

hede, günümüze salam ulaabilmi olan cami, minare, caminin hemen yannda bulunan türbe ve cami ile ayn

hizada bulunan, orjinalliini koruyamam selamlk ksm yer almaktadr (Fotoraf 16). lk ekliyle günümüze

ulaamayan II. avlunun güney cephesi ise, sarayn kuzey cephesinde harem ksmna kadar birbiriyle ayn hi-

zada olan yap gruplarndan farkl olarak,

birinci yap grubundan ikinci yap grubu

güney yana doru geniletilmek suretiyle

da çknt yapm, bu çkntnn da deva-

mnda, bat ksmna doru harem bahçesi

yer almaktadr.

Sarayn bat bölümünü kaplayan

üçüncü bölüm, sarayn özel oturma bölü-

münü yani, harem ksmn tekil etmek-

tedir. Saraylardaki harem ve selamlk

ksmnn varlnn kökeni Türk-slam ev

tipi planna dayanmakta olup, 164 Türk ev-

lerinde olduu gibi saraylarda da selamlk

(kabul odas) ve harem (evin özel bölümü)

ksmlar bulunmaktadr. 165 Osmanl saray

tekilatna uygun 166 olarak ina edilen s-

hak Paa Saray’nm harem bölümüne de,

II. avluya bakan oldukça yüksek, gösteri-

li ve iki katl olarak düzenlenmi bir kap-

dan geçilerek ulalmaktadr. Bu kapdan

geçilerek varlan uzun harem koridorunun

kuzey ve güneyinde de ikier kap açkl
ile farkl bölümlere geçi salanmaktadr.

Koridorun kuzeye açlan ikinci kapsndan

küçük bir bölüme, buradan da bat yöne

Fotoraf s. . Avluya girii salayan taçkapt açlan bir kap ile haremin en gösterili ve

önemli ksm olan salona varlmaktadr.

ki kaps bulunan salon, harem odalar koridoru ile balantldr. Ayn zamanda salonun, dou ve batsna kar-

lkl olarak yerletirilmi kaplar, duvarlarda fazla derin olmayan dolap nileri, renkli ta döemeler, Osmanl

Saraylar haremlerinde görülen ve “Talk” denilen iç avlu ile benzerlik göstermektedir. 167 Harem bölümünün

kuzeybat ksmnda yer alan salonun, bat kaps ve harem odalarnn açld harem “L” koridoru, mutfak, salon

ve hamamla da balantldr. Harem “L” koridorunun bat ksmndaki uzantsnda, dou yöne açlan kapyla

küçük bir koridora ulalr, buradan da bir kap açkl ile mutfak ve salon arasnda, küçük ölçülerine ramen,

Türk hamamlar planna uygun tarzda ina edilmi olan hamam ksmna geçilmekte, dier bir kap ile de, harem

Aratrma Dergisi, S. XIV, Erzurum, 1986, s. 21
164 Yüksel Bingöl, shak Paa Saray

, Ankara, 2008, s. 69
165 Sedat Hakk Eldem, Türk Evi Plan Tipleri, stanbul, 1954, s. 120
166 Oktay Aslanapa, Osmanl Devri Mimarisi, stanbul, 1986, s. 525
167 Hamza Gündodu, Osmanl Hanedan Saraylar Konusunda Bir Deneme ve Doubayazt shak Paa Saray”, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

Aratrma Dergisi, S. XIV, Erzurum, 1986, s. 30
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Fotoraf 16 . Sarayn II. avlusundan genelgörünüm

odalar ve hamam ile balants bulunan mutfak ksmna ulalmaktadr. Ayrca harem bölümünün güney ks-

mnda yer alan iki büyük oda, mutfak ve tuvaletler tahrip olmu durumda günümüze ulaabilmilerdir.

Bir çok istilalara sahne olarak orjinalliini koruyamayan saray, genel olarak bir kattan meydana gelmesi-

ne ramen, on iki bölümden ibaret harem dairesi, iki kattan olumaktadr. 168 Ancak bugün iki katl olan harem

bölümünden yalnzca, harap durumda olan alt ksm odalar ayakta kalabilmitir. Günümüzde kuzey duvarnn

camiye bitiik ksmnda bulunan, harem dairesinin ikinci katna ait kalntlardan, ikinci katn birinci katla ayn

ekilde ina edilerek 169
üstlerinin düz bir çat ile örtülmü olduu anlalmaktadr. 170

shak Paa Saray, stanbul’daki Topkap Saray veya daha önceden yaplm olan Edime Saray ile kar-

latrldnda, bir çok yönüyle benzerlik göstermektedir. Bu benzerlik sadece plan özellikleri açsndan deil,

tek tek odalarn (divan salonu, selamlk, mutfak, hamam) fonksiyonlar açsndan da görülmektedir. 171

Genel olarak, geleneksel Türk Saraylan’nn fonksiyonlarna uygun biçimde planlanm, iç içe birkaç bina

grubundan oluan 172 shak Paa Saray’nda, “Birun-Enderun" (d avlu-iç avlu) ve her iki avlunun etrafnda,

fonksiyonlarna göre gruplandrlm yaplar neredeyse Topkap Saray’yla ayn ekilde düzenlenerek ayn ama-

ca hizmet etmektedir. 173

168
Hamza Gündodu, “Osmanl Hanedan Saraylar Konusunda Bir Deneme ve Doubayazt ishak Paa Saray”, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

Aratrma Dergisi, S. XIV, Erzurum, 1986, s. 27; Mahmut Akok, “Ar Doubayaztda shak Paa Saray Röleve ve Mimarisi”, Türk Arkeoloji Dergisi, S. X-II,

Ankara, 1961, s. 34; Meydan Larousse, “ishak Paa Kasr”, C. VI, stanbul, 1960, s. 415
169

Mahmut Akok, “Ar Doubayaztda shak Paa Saray Röleve ve Mimarisi”, Türk Arkeoloji Dergisi, S. X-II, Ankara, 1961, s. 34
I/ü

Semavi Eyice, “ishak Paa Saray”, Türk Ansiklopedisi, C. XX, Ankara, 1972, s. 235
11

Celal Esad Arseven, Türk Sanat Tarihi, stanbul, 1954, s. 641
172

Türkiye’de VakfAbideler ve Eski Eserler, C. I, Ankara, 1972, s. 192
173

Yüksel Bingöl, Der shak Pascha Palast in Doubayazt am BergArarat, Berlin, 1982, s. 45
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DOGUBAYAZIT ISHAK PAA SARAYI
KOMPLEKSN OLUTURAN
MMAR ELEMANLAR

BRNC AVLU

Taçkap

shak Paa Saray’nda, mimarisi ve bezemesi

açsndan her biri birbirinden farkl tarzda ina edi-

len dört farkl taçkap bulunmaktadr. Bu taçkaplarn

içerisinde en önemlisi ve antsal olan, sarayn dou

cephesine yerletirilmi olan ana giri taçkapsdr

(Fotoraf 17).

Selçuklu tarznda ina edilmi olan taçkapmn,

ön ksmnda düz bir alann olmas gerekirken, 5-6 m
kadar ilerisinde olduu gibi braklm, küçük bir te-

pecik bulunmaktadr. 174 Dou duvarnn ortasnda yer

almamakla birlikte, hafif güneye kaydrlm durum-

da olan taçkap, 10.60 m eninde 11.80 m yüksekli-

inde ve 4.80 m derinliindedir. 175 Düzgün kesme

tatan, salam bir örgü sistemine sahip olan taçkap,

kuzeyden 3 m güneyden de 1 .5 m kadar ileri tam
yapsyla, 176 genel özellikleri bakmndan Selçuklu

taçkaplarn hatrlatmaktadr. 177 Süsleme unsurunun

Hamza Gündodu, Doubayazt shak Paa Saray , Ankara, 1991, s. 21

Yüksel Bingöl, shak Paa Saray , 2008, s. 83

Hamza Gündodu, Doubayazt shak Paa Saray , Ankara, 1991, s. 21

Hamza Gündodu, Doubayazt’taki shak Paa Saray ve Gerçekler”,

Milli Saraylar Sempozyumu, stanbul, 1985, s. 39

Fotoraf 17. Sarayn ana giri taçkaps
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Çizim 1. Sarayn I. taçkap, Rölövesi (Bingöl'den)
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taçkap da arlk noktasn tekil etmesi ile yan ksmlardaki duvarlarn daha sade bir görünüme sahip olmas

açsndan, 178 Anadolu Selçuklu taçkaplaryla benzeen shak Paa Saray’nn ana giri kaps, bo braklm
sade görünümlü yan duvarlar sayesinde antsal bir yapya kavuarak, daha etkili görünüm kazanmtr (Çizim

1). Da doru çknt yapmakta olan I. taçkap Selçuklu kaplarnn boylarnda olup, ön yüz beden duvarlarn-

dan yüksek tutulmutur. 179 Bu yönüyle de, I. taçkapmn kuruluunun ana çerçevesinde, Selçuklu etkileri ar
basmakla birlikte Avrupa Ampir üslubunun* etkileri net bir ekilde görülmektedir. 180 Ayn zamanda ana giri ka-

ps yüksek pahl iç içe iki sivri kemer içe-

nsnae, razla derin olmayan mukamasl

bir kavsaraya sahip olmasyla da ön plana

Çkmaktadr. Selçuklu Dönemi yaplarnda

gördüümüz bu mukamasl kavsara ve çift

kuatma kemeri, shak Paa Saray taçkap-

snda, Avrupa mimarlndan alman yüksek

kaideli sütuncelerle birlikte kullanlmtr. 182

Siyah bazalt ta üzerinde, dikdörtgen kai-

delere basarak, kap boluunu snrlayan

bu sütunlarn, bei kuzey, bei güney ta-

rafta olmak üzere toplam on adet gömme
sütunlar, ampir üslubunu hatrlatr ekilde

kapya hareketlilik kazandrmaktadr. 183 Bu

sütunlar arasna, 0.72 m ve 1 .62 m 184 boyut-

larnda fazla derin olmayan dikdörtgen ni-

ler yerletirilerek, etraf bitkisel motiflerden

geçme bir bordür ile çevrelenmitir (Foto-

raf 18). Birbirinin devam eklinde olan bu bordür düzenlemesi, tekrarlanan iki farkl elemandan olumaktadr.

Bu düzenlemenin orta ksmnda da, ni içerisine yerletirilmi rölyef tarznda bir madalyonun bulunmasyla bir-

likte, üst ksmda iki sütun arasnda yer alan sivri kemerli boluk, mukamas dizisiyle doldurulmutur. Kapnn
yan kanatlarnn pahlanm yüzeylerinde bulunan nilerind çerçevesi ise, bitkisel motiflerle çevrelenmi olup

içerisi bo braklmtr. Ayrca giriin her iki yannda, ampir tarzndaki paye sütunlarn 185 aralarndaki boluk,

karlkl stilize bitkisel motiflerle hareketlendirilirken, bu ksmn üzerinde, iki sütun arasndaki boluun mu-

kamas dizisiyle doldurulduu görülür. Hafif yay kemerli girie sahip olan taçkapmn üzerinde, iki sra halinde

kitabeliklere yer verilmi, bu ksmn bitiminden itibaren de yüzeysel mukamasl bir kavsara cepheye dinamizm

kazandrmaktadr. Bu kavsaray üstten çevreleyen sivri kemer üzerinde de, Selçuklu mimarisinde oldukça sk

Fotoraf 18. 1. taçkap sütunlar arasndaki dikdörtgen niler

179

^a êr Bayburtluolu, “Anadolu Selçuklu Devri Büyük Programl Yaplarnda önyüz Düzeni”, Vakflar Dergisi, S. XI, Ankara, s. 67-71

Zafer Bayburtluolu, “Anadolu Selçuklu Devri Büyük Programl Yaplarnda önyüz Düzeni”, Vakflar Dergisi, S. XI, Ankara, s. 76

Bu konudaki yayn için bkz. : Arseven, 1983; Atasaral, 1993. Barok ve rokokonun ardndan Türkiye’ye giren ampir üslubu, 1854-1874 yllar arasnda yirmi
yl yaam, özellikle stanbul yaplarnda görülen ampir, çok yaygn olmamakla beraber, baz Anadolu yaplarnda özel görünüler halinde ortaya çkmtr.
Ampir mimarlkta yer alan Antik Roma ve Yunan mimarlndan gelen bezeme ve cephe öelerini, klasik Osmanl mimarlk geleneini sürdüren formlarla

so
y°rumlayarak> sade biçimde uyguland göze çarpar.

s
^amza Gündodu, “ shak Paa Saray Restorasyonunda Son Durum”, Aslanapa Armaan, stanbul, 1996, s. 132

Hamza Gündodu, “Doubayazt’taki shak Paa Saray ve Gerçekler”, Milli Saraylar Sempozyumu, stanbul, 1985, s. 39; Hamza Gündodu, “Osmanl
Hanedan Saraylar Konusunda Bir Deneme ve Doubayazt shak Paa Saray”, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Aratrma Dergisi, S. XIV, Erzu-
rum, 1986, s. 15; Oktay Aslanapa, Osmanl Devri Mimarisi , stanbul, 1986, s. 526

Yüksel Bingöl, shak Paa Sarayt ,
Ankara, 2008, s. 233

Hamza Gündodu, “Üslup açsndan shak Paa Saray Kaplar”, I. Uluslararas Ar Da ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu, stanbul, 2007, s. 373-374

J
Yüksel Bingöl, shak Paa Sarayt ,

Ankara, 2008, s. 84

Hamza Gündodu, Doubayazt shak Paa Saray, Ankara, 1991, s. 22
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Çizim 2. Sarayn dou cephe, Rölöve ve Restitüsyonu (Bingölden) Fotoraf 19. 1. taçkapnn II. avluya bakan cephesi

kullanlan dili kabartma bir bordür görülür. 186 Ayn zamanda mukamaslarn altndan geçen silmeler nedeniyle

taçkap iki katl bir görünüme sahiptir de diyebiliriz. I. taçkapnn ön cephesinde, kapya farkl görünüm kazan-

dran paye sütunlarn üzerine, süsleme amaçl uzun ince sivri kemerli niler yerletirilerek, aadaki hareketlili-

in yukarda da devam etmesi salanm, 187 bu nilerin içerisine yüksek plastik deere sahip, aaç yapraklaryla

süslü bir kabara yerletirilmitir. 188

Ana giri kapsnn yklm olan üst ksmnn ne ekilde bir örtüye sahip olduu anlalamamakla birlikte,

yap üzerinde incelemelerde bulunan Akok, kap üzeri kuruluunun, yapnn formuna uygun biçimde madeni ör-

tülü ve ahap iskelete sahip bir tekne tonozla örtülü olabileceini belirtmitir. 189 Buna karlk Gündodu, böyle

bir örtü yerine köe kulesi biçiminde, ikili bir mimari elemann varlnn bu cephede daha uyumlu olacan

ifade etmektedir 190 (Çizim 2). Üst bölümü yklm olan taçkapnn, bugün ayakta kalabilmi üst ksmnn bir

korni hatt ile bittii ve üzerinde dört tane üçgen konsol bulunduu görülmektedir. 191

Taçkapnn I. avluya bakan cephesi daha sade bir yapya sahip (Fotoraf 19) olup, kapnnd cephesinin

alt ksma bölünmü olmasna karn, iç cephenin üst odann taban seviyesindeki korni ve üst ksmdaki bir

saçak silme ile üç parçaya bölünmü olduu görülür. 192 ki sade ve geni ayak üzerine oturtulan kap girii, ba-

skça bir tonozla örtülüdür. 193 Düz ve derin kemerin üzerinde bulunan aralkl konsollarla süslenmi çkntnn

186 Zeki M. Sönmez, Ar-Doubayazt îshak Paa Saray ve dr Kervansaray, Yaynlanmam Yüksek Lisans Tezi, stanbul, 1971, s. 23
187 Hamza Gündodu, Doubayazt shak Paa Saray , Ankara, 1991, s. 22; Mahmut Akok, “Ar Doubayazt’da shak Paa Saray Röleve ve Mimarisi”, Türk

Arkeoloji Dergisi, S. X-II, Ankara, 1961, s. 41
188 Yüksel Bingöl, Der shak Pascha Palast in Doubayazt am BergArarat,

Berlin, 1982, s. 48; Türkiye VakfAbideler ve Eski Eserler, C.I, Ankara, 1972, s. 191
189 Mahmut Akok, “Ar Doubayazt’da shak Paa Saray Röleve ve Mimarisi”, Türk Arkeoloji Dergisi, S. X-II, Ankara, 1961, s. 42
190 Hamza Gündodu, Doubayazt shak Paa Saray, Ankara, 1991, s. 23
191 Zeki M. Sönmez, Ar-Doubayazt shak Paa Saray vedr Kervansaray, Yaynlanmam Yüksek Lisans Tezi, stanbul, 1971, s. 23
192 Mahmut Akok, “Ar Doubayazt’da shak Paa Saray Röleve ve Mimarisi”, Türk Arkeoloji Dergisi, S. X-II, Ankara, 1961, s. 42
193 Mahmut Akok, “Ar Doubayazt’da îshak Paa Saray Röleve ve Mimarisi”, Türk Arkeoloji Dergisi, S. X-II, Ankara, 1961, s. 42
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Çizim 3. 1. avlu dou cephe, Rölövesi (Bingöl’den)

iki kenarnda da süs unsuru olarak, yapraklarla süslü kabartma iki kabara bulunmaktadr. 194 Bu çkntnn biraz

daha yukarsnda, avluya bakan penceresi bulunan üst odann taban seviyesinde bir korni yer almasyla bera-

ber, 195 kapnn cephesi üst ksmda silme ile sonuçlanmaktadr.

Antsal yapya sahip olan taçkap, genelde Selçuklu anlaynda kurulmu olmasyla birlikte, sarayn ya-

pld dönemin özellii olan Avrupa Ampir üslubunun etkileri ile bölgenin geleneksel mimari öeleri kaynat-

rlarak shak Paa Saray’na özgü bir tarz oluturulmutur. 196

Nöbetçi Odalar

Ana giri kapsnn güneyinde,

geni duvarlar içerisine yerletirilerek

yan yana sralanm farkl boyutlarda

üç nöbetçi odas bulunmaktadr (Fo-

toraf 20). Bunlardan giriin solunda-

ki birinci nöbetçi odas, 2.04 x 3.26 m
boyutlarnda dikdörtgen planl olup,

avluya küçük sade bir pencereyle aç-

lrken, ikinci ve üçüncü sradaki nö-

betçi odalar, 2.64 x 4.22 m ve 3.99 x

4-42 m boyutlarnda dikdörtgen plan-

ldr. 197
Farkl büyüklükteki bu iki oda-

Fotoraf 20. I. avluya bakan nöbetçi odalar

nn, I. avluya bakan dikdörtgen ikier penceresi ve birer kap açkl bulunmaktadr. Ancak baz kaynaklarda

nöbetçi odasnn giriin solundaki ilk oda olarak tasarland, dier iki odann ise saray görevlilerinin kullanm

amacyla yaplm odalar olarak ina edildii belirtilmektedir
198 (Çizim 3).

Ykk durumda günümüze ulaabilmi olan nöbetçi odalar, taçkapnn güney ksmna yerletirilmi olma-

sndan dolay da, kapnn kuzey ksm ile güney ksm arasnda 1 .5 m kadar bir oranszlk göze çarpmaktadr. 199

Üç derin ni ve ocak bulunan nöbetçi odalarnn, zaman içerisinde zarar görmü olmasndan ve onarm geçirme-

sinden dolay, ilk ekli hakknda kesin bilgilere sahip olunamamtr.

Mahmut Akok, “Ar Doubayazt ela shak Paa Saray Röleve ve Mimarisi”, Türk Arkeoloji Dergisi, S. X-II, Ankara, 1961. s. 42; Hamza Gündodu,

Doubayazt shak Paa Saray, Ankara, 1991, s. 23

Mahmut Akok, “Ar Doubayazt’da shak Paa Saray Röleve ve Mimarisi”, Türk Arkeoloji Dergisi, S. X-II, Ankara, 1961, s. 42; Hamza Gündodu,

Doubayazt shak Paa Saray, Ankara, 1991, s. 23

^ Hamza Gündodu, Doubayazt shak Paa Saray, Ankara, 1 99 1 , s. 23

Yüksel Bingöl, shak Paa Saray, Ankara, 2008, s. 87
198

Hamza Gündodu, Doubayazt shak Paa Saray, Ankara, 1 99 1 , s. 24
199

Hamza Gündodu, Doubayazt shak Paa Saray, Ankara, 1991, s. 24
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Çeme

Klasik Türk çemeleri tarznda yaplm200 olan çeme, saraya girii salayan taçkapnn sa iç yannda,

duvara bitiik olarak ina edilmitir (Fotoraf 21). ki yüksek sivri kemerin meydana getirdii çeme, dar
çknt yapmayarak I. avluya bakan dou duvaryla ayn hizada yer almaktadr. ç içe kademeli iki sivri kemerin

çevreledii çeme, 0.78 m derinliinde bir ni içerisine yerletirilmitir.201 Osmanl çeme mimarisinde “Cep-

he çemeleri’’ grubuna giren shak Paa Saray Çeme-

si’nin,
202 kemer tepesinden aaya kadar olan yüksekli-

i 4.30 m, genilii ise 3.25 m dir.
203 Dtan bir silme ile

çevrelenmi olan çeme, dta sivri kemerind yüzeyin-

de kaytan motiflerinden oluan örgülü birer çevre bor-

düm204
ile iç yüzeyde bu bordürden daha geni tutulmu

olan, kvrk dal ve yapraklardan oluan kabartma stilize

bitki motiflerinin bulunduu baka bordür düzenleme-

siyle çevrelenmitir. Çeme de bulunan iki musluk hariç

dier mimari öeleri ve bezemeleri, günümüze kadar or-

jinal haliyle ulaabilmitir. Bu iki musluun altnda da,

tatan yaplm bir yalak yer almaktadr. Musluklarn

her iki yannda da, su tas koymak için yaplm derin,

yarm daire kemerli küçük niler bulunur. Bu iki niin

arasna da, yazsz bir aynalk ta205 yerletirilmi olup,

Bakent Barok Dönem yaplarnda sklkla karmza
çkan aynaln etraf,206 çift damarl, birbirine geçmeli

kvrk dal ve yapraklardan meydana gelen çerçeve ile

çevrelenmitir (Fotoraf 22) (Çizim 4). Üst ksmnda
da, üsluplam yaprak ve kvrk dal motifleri içerisine

yerletirilmi, ayakl bir vazodan çkarak yükselen, sti-

lize bitki motifleri alçak kabartma olarak ilenmitir. Bu

motifin üst ksmnda da, damla motifi tarznda, ancak

gövdesine bakldnda çam aac olarak da deerlendi-

rebileceimiz motifin içerisi, kvrk dal ve küçük yapraklarla birlikte ilenmi, kat kat açm bir gül motifi yer-

letirilerek kurgulanmtr. Aynalk tann etrafndaki motifler ve kemeri süsleyen dekoratif bordürlerle barok

üslup özellii gösteren çeme,207 süsleme açsndan fazla hasar görmeden günümüze ulaabilmitir ancak, özel-

likle hazne etrafnda, su tesisatnn madeni ksmlarnn alnmaya çallmasndan dolay, oldukça fazla hasara

uram208 bu yüzden de bugün musluklarn ne ekilde olduu anlalamamaktadr.

200 Mahmut Akok, “Ar Doubayazt’da shak Paa Saray Röleve ve Mimarisi”, Türk Arkeoloji Dergisi, S. X-II, Ankara, 1961, s. 42
201 Yüksel Bingöl, shak Paa Saray , Ankara, 2008, s. 87-88
202 Yusuf Çetin, Tarihi Kalntlar ve Kültürel Deerleri ileAr , Ar, 2012, s. 73
203 Yüksel Bingöl, shak Paa Saray, Ankara, 2008, s. 87-88
204 Hamza Gündodu, Doubayazt shak Paa Saray, Ankara, 1991, s. 25
205 Mahmut Akok, “Ar Doubayaztda shak Paa Saray Röleve ve Mimarisi”, Türk Arkeoloji Dergisi, S. X-II, Ankara, 1961, s. 42; Yüksel Bingöl, Der shak

Pascha Palast in Doubayazt am BergArarat, Berlin, 1982, s. 49; Hamza Gündodu, Doubayazt shak Paa Saray, Ankara, 1991, s. 25
206 Yusuf Çetin, “Osmanl Mimarisindeki Çemeler Inda Doubayazt shak Paa Saray Çemelerinin Deerlendirilmesi”, III. Uluslararas Ar Da Nuh’un

Gemisi Sempozyumu, stanbul, 2011, s. 100-110
207 Mahmut Akok, “Ar Doubayaztda shak Paa Saray Röleve ve Mimarisi”, Türk Arkeoloji Dergisi, S. X-II, Ankara, 1961, s. 42
208 Mahmut Akok, “Ar Doubayaztda shak Paa Saray Röleve ve Mimarisi”, Türk Arkeoloji Dergisi, S. X-II, Ankara, 1961 s. 43; Yüksel Bingöl, Der shak

Pascha Palast in Doubayazt am BergArarat, Berlin, 1982, s. 49
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Fotoraf 21. Sarayn I. avlusunda bulunan çeme
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Muhafz Koular

I. avlunun kuzey cephesini boydan boya kaplayan bölümler, günümüze harap bir ekilde ulaabilen sara-

yn, korunmas ve güvenliine yönelik hizmetlerin verildii birimler olarak ina edilmitir209 (Çizim 5).

Çizim 5. 1. avlu kuzey cephe, Rölövesi (Bingöl'den)

Bugün üst örtüsü ykk durumda olan muhafz kou-
larnn, sarayn korunmasna yönelik yaplm, fazla pencere

açklna yer verilmemi olmasnn yansra, I. avluya açlan

ve koulara girii salayan dört kap açkl bulunmaktadr.210

Büyük ölçülerde olmayan bu kaplardan, orta ksmdaki iki

kap yuvarlak kemerli, yanlardaki kaplar ise dikdörtgen kap

açklna sahiptirler (Fotoraf 23).

Kuzeydeki vadiye paralel olarak yanyana sralanm ol-

dukça geni birimler, muhafz koular olarak ina edilirler-

ken, bu ksmn alt da eskiden zindan olarak kullanld kabul

edilmektedir.211

Zindan

shak Paa Saray’nn zindanlar, I. avlunun kuzey tara-

fnda bulunan muhafz koularnn alt ksmnda yer almakta-

dr.212

Bodrumda yer alan zindana, muhafz koulanna giri-

i salayan kaplarn bulunduu cephenin kuzeybat köesin-

deki dikdörtgen bir kap açklndan girilerek, aaya inen

dik merdivenlerle ulalr213 (Fotoraf 24).Yan yana sralanm

beik tonozlarla örtülü alt ayr hücreden oluan zindann, ko-

Fotoraf 23. Muhafz koularnn I. avluya bakan cephesi

Fotoraf 24. Zindana girii salayan kap

209 Hamza Gündodu, Doubayazt îshak Paa Sarayt

,

Ankara, 1991, s. 25; Hamza Gündodu, “ shak Paa Saray Restorasyonunda Son Durum”, Aslanapa
Armaan, stanbul, 1996, s. 132

210 Hamza Gündodu, Doubayazt shak Paa Sarayt, Ankara, 1991, s. 25
211 Hamza Gündodu, “ ishak Paa Saray Restorasyonunda Son Durum”, Aslanapa Armaan, stanbul, 1996, s. 132; Hamza Gündodu, Doubayazt shak

Paa Saray , Ankara, 1991, s. 25
212 Hamza Gündodu, “ shak Paa Saray Restorasyonunda Son Durum”, Aslanapa Armaan, stanbul, 1996, s. 132; Hamza Gündodu, Doubayazt shak

Paa Saray , Ankara, 1991, s. 25; Yüksel Bingöl, Der shak Pascha Palast in Doubayazt am BergArarat
, Berlin, 1982, s. 45-46

213 Hamza Gündodu, Doubayazt shak Paa Saray , Ankara, 1991, s. 26; Hamza Gündodu, M
ishak Paa Saray Restorasyonunda Son Durum”, Aslanapa

Armaan, stanbul, 1996, s. 132
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ridora balanan kuzey cephelerinin demir parmaklklarla kapatld kalan

izlerden anlalmaktadr.214 Saraydaki restorasyon çalmalar srasnda da,

yar yükseklie kadar molozlarla dolmu olan bölümlerin tamamen temiz-

lenmesiyle, burasnn birbirine demir parmaklkl kaplarla geçiin saland-

, saray zindan olarak kullanld kesinlik kazanmtr.215 Yer yer kayalarn

oyulmasyla oluturulmu, salam bir yap sistemine sahip zindann, dou

ucunda yer alan hücrenin girii bulunmamakla birlikte, bu bölüme mahkum-

larn tavanda bulunan açklktan halatlarla indirildikleri belirtilmektedir.216

Ancak tavanda bulunan bu açkln, mahkumlar kontrol etmek için ve yiye-

cek vermek amacyla kullanld, asl giriin avlunun kuzeybatsnda bulu-

nan giriten yapld mevcut yap izlerinden anlalmaktadr.217 1805-1806
218

yllarnda saray zindannda tutuklu olarak kalm olan Jaubert ise buray,

“

“akmayan çemeler ve kuru sarnçlarn bulunduu kaya içine oyulmu, 30 ayak derinliinde, 16 ayak uzunlu-

unda ve 5 ayak geniliinde bir bodrum kat ” olarak seyahatnamesinde belirtmitir. Ayrca bodrumda bulunan

hücrelerin, üst hizasnda biri avluya dieri kuzeye bakan birer mazgal penceresi bulunmaktadr219 (Çizim 6).

Çizim 6. 1. avlunun kuzey bölümündeki
zindanlarn, Plan, Rölöve ve Bodrum kat
plan (Bingöl’den)

At, Koum ve Araba Yerleri

Sarayn en fazla hasar görerek, günümüze harap bir e-

kilde ulaabilen bölümlerinden, at, araba ve koum yerleri, I.

avlunun güney cephesinde yer almaktadr220 (Fotoraf 25).

Günümüzde sadece yap izleri kalan, saray kopleksi

içerisinde oldukça önemli yere sahip ahr ksm, shak Paa

Saray’nm I. avlusunda geni bir alan kaplamaktadr. 221 Sa-

rayn güneyd cephe duvarna paralel uzanan bu bölümlerde,

saraya gelen misafirlerin ve ziyaretçilerin kalabilecei yerler

bulunduu gibi gelen misafirlerin atlarn ve arabalarn koya-

bilecekleri yerler, saraya ait at bakclarnn kalmas, atlarn,

arabalarn konulmas için koular ve tavla bölümleri bulun-

maktadr.222 Ayrca saraya misafir olarak gelen önemli kiiler-

de, yüksek II. taçkapdan geçerek selamlk ksmna alnr,223 bu

kiilerin atlar da I. avluda bulunan ahrlarda kalrlard.224 Önemli kiilerin dndaki yolcular ise I. avlunun

güneybat köesindeki kapdan içeri alnarak, misafirlere ait odalarda kaldklar anlalmaktadr.225

Fotoraf 25. I. avlunun güney cephesinde bulunan at,

koum vejraba yerleri genel görünüm

214
Yüksel Bingöl, shak Paa Saray, Ankara, 2008, s. 89

Hamza Gündodu, “ ishak Paa Saray Restorasyonunda Son Durum”, Aslanapa Armaan, stanbul, 1996, s. 132
' 16

J. Loroche, “Le Chateou d’Ishak Paa”, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, S. 28/307, stanbul, 1970, s. 28; Hamza Gündodu, shak Paa Saray

Restorasyonunda Son Durum”, Aslanapa Armaan, stanbul, 1996, s. 132; Hamza Gündodu, Doubayazt shak Paa Saray, Ankara, 1991, s. 26
217

Yüksel Bingöl, shak Paa Sarayt, Ankara, 2008, s. 89
18

Yüksel Bingöl, Der shak Pascha Palast in Doubayazt am Berg Ararat, Berlin, 1982, s. 45-50; Semavi Eyice, Tarihi Mezarlardan Notlar , Tarih Enstitüsü

Dergisi, S. IV-V, 1974, s. 298
219

Hamza Gündodu, “ ishak Paa Saray Restorasyonunda Son Durum”, Aslanapa Armaan, stanbul, 1996, s. 132
2‘° Hamza Gündodu, Doubayazt’taki shak Paa Saray ve Gerçekler”, Milli Saraylar Sempozyumu, stanbul, 1985, s. 39
221 Hamza Gündodu, “ ishak Paa Saray Restorasyonunda Son Durum”, Aslanapa Armaan, stanbul, 1996, s. 134
222

Hamza Gündodu, Doubayazt shak Paa Saray, Ankara, 1991, s. 28; Hamza Gündodu, Doubayazt’taki ishak Paa Saray ve Gerçekler”, Milli Saraylar

Sempozyumu, stanbul, 1985, s. 39
223

Hamza Gündodu, Doubayazt shak Paa Sarayt, Ankara, 1991, s. 26
22-1

Ziya Ünsel, “ishak Paa Saray”, Hayat Tarihi Mecmuas, C. I, S. IV, Ankara, 1965, s. 44
225

Hamza Gündodu, Doubayazt shak Paa Saray, Ankara, 1991, s. 26-27
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KNC AVLU

Taçkap

I. avluya girii alayan taçkapdan farkl bir tarzda ina

edilmi olan II. taçkap, I. avlu ile II. avlu arasnda yer almaktadr

(Fotoraf 26).

Cephe ile kaynatrlm I. taçkap gibi da çknt yapma-

yan II. kap, sivri kemerli, ince uzun bir forma sahiptir.
226 Ayn za-

manda yüksek taçkapnn yannda bulunan pencereler de iki katl

bir bina kitlesinin varlna iaret etmektedir.227 Ancak, varl
kabul edilen ikinci kattan, günümüze hiçbir iz ulaamam olma-

sndan dolay burasnn ne ekilde sonuçland, nasl bir düzene

sahip olduu tam olarak anlalamamaktadr.

m ise, dikdörtgen çerçeveli bir girie sahip olup, I. avludan II.

avluya derinlii 1 1 metreyi bulan, bask kemerli giriin beik to-

nozlu koridoruyla ulalmaktadr.228 Koridora açlan giriin tavan

da düz olarak ele alnmtr. Tavanda, madalyon tarznda ilenen

süsleme, ortada birbiri içerisinden geçen dört eritli bir motiften

gelierek, üsluplam rumi ve yaprak motifleriyle oluturulmu-

tur. Ayrca giriin her iki yannda karlkl yerletirilmi sivri kemerli iki ni bulunmaktadr.

Fotoraf 26. Sarayn II. taçkaps

Taçkapnn, ykk durumda ulaabilen ikinci katndan günümüze sadece, yanlarda çerçeveye bitiik kemer

konsollar kalm ve bununla ilintili olarak, kapnn üst ksmnn kalan izlerden, kök eklinde sonuçland

226
Hamza Gündodu, Doubayazt shak Paa Sarayt, Ankara, 1991, s. 27; Hamza Gündodu, “ îshak Paa Saray Restorasyonunda Son Durum”, Aslanapa

Armaan, stanbul, 1996, s. 134
227

smet Alparslan, Atatürk YlndaAr , Ankara, 1982, s. 175
228

Nezih Bagelen, “shak Paa Saray”, Saray, S. III, stanbul, 1993, s. 55; Hamza Gündodu, Doubayazt shak Paa Saray , Ankara, 1991, s. 27; Hamza Gün-

dodu, “ ishak Paa Saray Restorasyonunda Son Durum”, Aslanapa Armaan, stanbul, 1996, s. 134

Serap BULAT 59



Fotoraf 27. II. taçkapda bulunan selvi motiflerinden biri

anlalmaktadr.229 Bu ksmn hasar göre-

rek ulam olan köke ait, beik tonozlu

giriin üzerinde bulunan balkonun, ne tür

korkuluklara sahip olduu da anlalama-

makla birlikte, kap cephesine uygun ta

korkuluklara sahip olduu tahmin edilmek-

tedir.
230

Sivri kemerli II. taçkap, I. taçkap

tarznda ina edilmemi olduu gibi, farkl

tarza sahip süslemeleri, arlatrlmam
sade görünümü ile etkili bir yapya sahip-

tir. Mimarisi ve bezemeleri açsndan a-
rya kaçmayan taçkapnn sadece, I. avluya

bakan yüzünün, kap kemerini oluturan iki

yan pahnda, cepheye hareketlilik kazan-

drmak amacyla, karlkl yerletirilmi

selvi olarak deerlendirebileceimiz stilize

iki aaç motifi,231 adeta üç boyutlu forma

yaklar bir tarzda iri plastik etki brakan,

sarmak eklinde kvrk dal ve yapraklarla

süslenmitir (Fotoraf 27). Cepheyi zen-

ginletirmek amacyla yaplan yüksek ka-

bartma aaç motifinin dnda, kapda fazla

yüksek kabartma olmayan yüzeysel baka

bir süs unsuruna daha yer verilmitir. Ba-

sk kemerli kap üzerinde, bir gölgelik, sa-

çak tavan görünümünde olan balkonun alt

ksmnda, ön cephedeki selvi aac gibi net

görülemeyen, rokoko tarznda bir süsleme

bulunmaktadr.232 Ayn zamanda üst ksm
ykk durumda olan taçkapnn, sivri ve-

rev kemerinin çevresi, yanlardan tomurcuk

229 Semavi Eyice, “shale Paa Saray”, Türk Ansiklope-

dii, C.XX, Ankara, 1972, s. 234; Mahmut Akok, “Ar
Doubayaztda Ishak Paa Saray Röleve ve Mimarisi”,

Türk Arkeoloji Dergisi, S. X-II, Ankara, 1961, s. 43; Hamza
Gündodu, Doubayaztt shak Paa Saray , Ankara,

1991, s. 27
230 Mahmut Akok, “Ar Doubayaztda shak Paa Saray

Röleve ve Mimarisi”, Türk Arkeoloji Dergisi, S. X-II, An-
kara, 1961, s. 43

231 Hamza Gündodu, “Osmanl Hanedan Saraylar Konu-
sunda Bir Deneme ve Doubayazt shak Paa Saray”,

Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Aratrma
Dergisi, S. XIV, Erzurum, 1986, s. 20; Hamza Gündodu,
Doubayaztt shak Paa Saray , Ankara, 1991, s. 29-30;

Yüksel Bingöl, Der shak Pascha Palast in Doubayaztt
am BergArarat, Berlin, 1982, s. 54

232 Mahmut Akok, “Ar Doubayazt’da shak Paa Saray

Röleve ve Mimarisi”, Türk Arkeoloji Dergisi, S. X-II, An-
kara, 1961, s. 43
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Fotoraf 28. Çizim 7. II. taçkapnn tomurcuk eklindeki konsollarndan biri

eklinde konsollar üzerine oturan alt köeli iri bir silme ile çevrilmi
233 olup (Fotoraf 28) (Çizim 7), silmenin

kap üzerinde ne ekilde sonuçland ve ne kadar yükseklikte olduu da anlalamamaktadr.

Sade ve dinamik yapsyla etkili görünümdeki taçkapda, rokoko ve barok unsurlarnn bir arada kullanl-

d görülmesiyle beraber, plan bakmndan barok anlayta olup, yüksek söveli sivri kemerli yüzü, sa ve sol

söve içi nileri, bask kemerli giri kaps ile tamamen Türk mimarisinin kap plan tarzna uymaktadr234 (Çizim

8 ).

112 Hamza Gündodu, Doubayaztt shak Paa Saray, Ankara, 1991, s. 28; Yüksel Bingöl, Der shak Pascha Palast in Doubayazt am Berg Ararot, Berlin,

1982, s. 54
254 Mahmut Akok, “Ar Doubayazt’da shak Paa Saray Röleve ve Mimarisi”, Türk Arkeoloji Dergisi, S. X-II, Ankara, 1961, s. 43
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Hizmetli Odalar

shak Paa Saray ’nda, odalar

eklinde düzenlenerek saray hizmetli-

lerine ayrlan bölüm, II. avlunun güney

ksmnda bulunmasyla birlikte, bodrum

katnda zahire ambarlar ve süvari ko-

ularnn yerletirildii bir yap kütlesi

daha yer almaktadr235 (Fotoraf 29).

Geni bir alan kaplayan bu bö-

lüm, II. avlunun güneyine doru açla-

rak geniletilmek suretiyle, sarayn ge-

nel plannda birbirine eit olmayan bir alan sözkonusu olmu236 ve en çok hasar gören ksmlardan birisi de
bu yap grubudur. I. avlunun güneybat köesindeki bir kap ile ulalabilen bu bölüm, yüksek bodrum üzerine

saray hizmetlileri için ina edilmitir. Ayn zamanda saray hizmetlilerinin odalarnn bulunduu güney cephede,
ayakta kalabilmi güneye bakan her odann duvarnda ikier pencere açkl ile ortalarnda birer ocak niine yer
verildii görülür.237

Selamlk Taçkaps

Selamlk taçkaps, II. avlunun

kuzey tarafnda avluya bakan cami ve

selamlk duvarnn biraz sama kayd-

rlarak, duvar içine yerletirilmitir (Fo-

toraf 30). I. taçkapda olduu gibi ana

hatlaryla, Selçuklu taçkaplar tarznda

ele alnm olmasyla beraber, selamlk

taçkaps Selçuklu taçkaplarndan daha

sade bir özellik tamaktadr.238

Selamln güney cephesinde ka-

demeli olarak iç içe iki derinlikten olu-

an kap 5.10 m geniliinde, 7.60 m
boyutlarnda239 ve cephe duvarndan 6

cm kadar240 da çknt yaparak, dikey

yönde tamalarla cepheden koparlmtr (Çizim 9). Sivri kemerli taçkapmn d cephesi sütuna benzeyen ol-

dukça kaln bir silme ile çevrelenmi, bu silmelerin oturduu kaidelerde daha çok Anadolu yaplarnda görülen241

sepet örgüsü biçiminde dekoratif süs kuaklarna sahiptir. Ayrca iç yüzeyde, sivri kemerin formunu devam

Çizim 9. Selamlk taçkap, Rölövesi (Akokdar)

Fotoraf 29. II. avlunun güney cephesinde bulunan hizmetli odalar genelgörünüm

235 Yüksel Bingöl, shak Paa Saray , Ankara, 2008, s. 143

^

Celal Esad Arseven, Türk Sanat Tarihi, stanbul, 1954, s. 641; Meydan Larousse , “shak Paa Kasr”, C. VI, stanbul, 1960, s. 415237 Hamza Gündodu, Doubayazt shak Paa Saray
, Ankara, 1 99 1 , s. 28

Hamza Gündodu, Doubayazt tâki shak Paa Saray ve Gerçekler”, Milli Saraylar Sempozyumu, stanbul, 1985, s. 40
239 Yüksel Bingöl, Der shak Pascha Palast in Doubayazt am BergArarat, Berlin, 1982, s. 57
240 Mahmut Akok, “Ar Doubayazt’da shak Paa Saray Röleve ve Mimarisi”, Türk Arkeoloji Dergisi, S. X-II, Ankara, 1961, s 43241 Hamza Gündodu, Doubayazt shak Paa Saray, Ankara, 199 1 , s. 25
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ettirir ekilde, bitkisel motiflerden oluan bordür dü-

zenlemesi bulunmaktadr. Dikdörtgen kap açkl-
na sahip olan selamlk taçkapsnn giri açklnn
etrafn, kapnn formuna uygun ekilde bitkisel bir

bordür çevrelemekte, bu bordürün üzerinde de sepet

örgüsü ve bitkisel motiflerden oluan bir baka bor-

dür yer almaktadr. Mukamasl kavsaranm altnda

bulunan bu bordürün üzerinde de, Osmanl mimarisi

yaplarnda kullanlan kemerler tarznda, mukamas-

l kavsaray çevreleyen yüzeysel sivri cephe keme-

ri bulunur.242 Ddaki sivri kemerin formuna uygun

ekildeki bu kemer, ikierden dört köe sütuncesine

oturmakta, bu sütuncelerin balklar ve kaideleri de,

dtaki kaln silmenin oturduu kaide gibi sepet ör-

güsü biçiminde süs unsuruna sahiptir. Ayn zamanda,

kap sövesinin iki yannda ikier sütunceden oluan

cephe düzeni, Batllama Dönemi Osmanl mima-

risinde görülen cephe anlay tarznda243 olup, I.

taçkapda olduu gibi, tama amaçl olmaktan çok

cepheye hareketlilik kazandrmak ve cephe kitlesini

hafifletmek maksadyla dekoratif amaçl yaplmtr.

Bu sütuncelerin yanlarnda da cepheye hareketlilik

katacak tarzda ince, uzun iki nie yer verilmitir.

Farkl üslupta motiflerle zenginletirilmeye çallan

selamlk taçkapsnn iç ksmndaki yüzeysel sivri

kemerin üzerinde, bir pano ve bu panonun iki yan ile

üstündeki boluklar doldurmak amacyla, birer ka-

bara yerletirilmitir (Fotoraf 31). Kapnn, derince

tutulmu kemerinin iki yannda da dikdörtgen niler

içerisinde karlkl yerletirilmi, baka bir yapda

karlaamayacamz tarzda iki stilize aaç motifi

bulunmaktadr (Fotoraf 32).

Kapy zenginletirmek amacyla yaplm
olan bu süslemeler, barok ve rokoko üslubunda ol-

masnn yansra, mahalli sanatçlarn da, kendinden

bir eyler katarak zevkine göre oluturduu motifler,

kapda kullanm alan bulmutur.244

242 Mahmut Akok, “Ar Doubayazt’da shak Paa Saray Röleve ve Mi-
marisi”. Türk Arkeoloji Dergisi. S. X-II, Ankara, 1961, s. 43; Hamza
Gündodu, Doubayazt tshak Paa Saray, Ankara, 1991, s. 29

243 Hamza Gündodu, Doubayazt shak Paa Saray, Ankara, 1991, s.

29-30
244 Mahmut Akok, “Ar Doubayazt’da shak Paa Saray Röleve ve Mi-

marisi”, Türk Arkeoloji Dergisi, S. X-II, Ankara, 1961, s. 43-44

Fotoraf 31. Selamlk taçkapsmdat ayrnt

Fotoraf 32. Selamlk taçkapsndan ayrnt
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Selamlk

Selamlk, geleneksel slam Mimarisi’nde misafirlerin karland bir oda olmasnn yansra, genel an-

lamda erkeklerin topland bir bölüm olarak anlam kazanmtr.245 Önemli kiilerin ve yabanc ziyaretçilerin

kabul edildikleri,246 bir takm devlet yani resmi ilerin yürütüldüü kararlarn alnd247 ve yarglamalarn ya-

pld selamlk, shak Paa Saray’nda, Osmanl saraylarnda olduu gibi ayn ilevde kullanlmtr.248 Dou-
bayazt Sancak Beylii’nin resmi ilerinin yürütüldüü, resmi ve özel misafirlerin kabul edildii bölüm olarak

kullanlan selamlk,249 ayn zamanda sarayda yaayanlarn resmi veya özel günler dnda kalan zamanlarn

burada geçirdikleri bir mekan olarak da ina edilmitir.250

Fotoraf 33. II. avlunun kuzey ksmnda bulunan selamlk Plan 4. Selamlk ve cami yerleim plan (Bingöl'den)

II. avlunun kuzey tarafnda bulunan selamlk, sarayn en önemli bölümlerinden birisidir (Fotoraf 33).

Bu yap grubuna da, II. avlunun sa tarafnda bulunan duvarn biraz sama kaydrlarak yerletirilmi kap-

dan geçilerek ulalr. Dikdörtgen giri kapsndan sonra, yedi basamakl ta merdivenlerin bitiminde, üzeri

tonozla örtülü koridorun

Çizim 10. Selamlk ve caminin güney cephe, Rölövesi (Bingöl’den

)

sanda bulunan kap açk-

lyla selamlk ksmnn

büyük salonuna, (divan sa-

lonu) koridorun solundaki

bir açklk ile camiye geçii

salayan kapya ulalrken,

kuzey cephede de, selam-

lk odalarna açlan kaplar

yer almaktadr251 (Plan 4).

Önemli kararlarn alnd-

divan salonu, dou-bat

dorultusunda uzanan, 8.30

x 19.20 m boyutlarnda dik-

245
Yüksel Bingöl, shak Paa Saray, Ankara, 2008, s. 105 ; Metin Sözen & Uur Tanyeli, Sanat Kavram ve Terimler Sözlüü, stanbul, 1994, s. 212

244 Cevat A. Eren, slam Ansiklopedisi, C. X, stanbul, 1980, s. 334
247 Mecdud Mansurolu, slam Ansiklopedisi, C. III, stanbul, 1977, s. 595; Hamza Gündodu, Doubayazt shak Paa Saray, Ankara, 1991, s. 29; Yüksel

Bingöl, Der shak Pascha Palast in Doubayazt am Berg Ararat, Berlin, 1982, s. 53
248 Hamza Gündodu, Doubayazt shak Paa Saray, Ankara, 1991, s. 29
249

Yüksel Bingöl, tshak Paa Saray, Ankara, 2008, s. 1 15
250

Cevat A. Eren, slam Ansiklopedisi, C. X, stanbul, 1980, s. 334
251 Mahmut Akok, “Ar Doubayazt’da shak Paa Saray Röleve ve Mimarisi”, Türk Arkeoloji Dergisi, S. X-II, Ankara, 1961, s. 36; Hamza Gündodu,

Doubayazt shak Paa Saray, Ankara, 1991, s. 29-30
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Fotoraf 34. Divan salonu

dörtgen planl bir yapdr 252 (Fotoraf 34).

Düzgün kesme talarla kaplanm, yüksek beden duvarlarna sahip divan salonu, günümüze oldukça harap

bir ekilde ulamasndan dolay, orjinal hali hakknda pek fazla bilgiye sahip olunamamaktadr. Ancak kalan

baz izlerden, bugün üst örtüsü ykk olan salonun, yüksek tavanl olduu anlalmaktadr.253 XIX. yüzyl seya-

hatnamelerinde, ihtiaml bir dekora sahip olduu belirtilen divan salonunun,254 dikdörtgen açkla sahip iki

sra halindeki beer penceresi, güney cepheden II. avluya açlmaktadr (Çizim 10). Bu pencereler sivri kemer-

lerle çevrelenmi ve pencere çevrelerinde de sekizgen formlu yldz motiflerinin içerisi, birbirine geçmeli mo-

tiflerle kompoze edilen bir bordür düzenlemesiyle bezenmitir.

Birbirinin tekrar olan bu pencerelerin üst ksmnda da, selam-

lk odalarnn pencerelerinin üzerinde bulunmayan, küçük dik-

dörtgen pencere açklklarna yer verildii görülür. Sade forma

sahip bu pencereler, günnn içeriye daha iyi girmesini sa-

lamak amacyla,d ksmda daha küçük boyutlarda yaplrken,

iç ksmda içe meyilli olarak geniletilmek suretiyle, daha ay-

dnlk bir mekan elde edilmitir.255 Divan salonunun iç ksmnn
bat bölümünde de, zeminden biraz yüksekte dolap nilerine ve

erbetliklere yer verilmitir.256 (Fotoraf 35). Bununla beraber

divan salonunun kuzey cephesinde, birbirine paralel dikdörtgen

planl odalar ve bu odalarn her birinin kuzeye bakan cephe du-

varlarnda, iki pencere açkl ile aralarna birer ocak yerleti-

rildii görülür. Ayrca her bir selamlk odalarnn içerisinde, do-

253 Mahmut Akok, “Ar Doubayazt’da tshak Paa Saray Röleve ve Mimarisi”, Türk Arkeoloji Dergisi, S. X-II, Ankara, 1961, s. 36
Yüksel Bingöl, shak Paa Saray, Ankara, 2008, s. 1 1

3

255 Mahmut Akok, “Ar Doubayazt’da shak Paa Saray Röleve ve Mimarisi”, Türk Arkeoloji Dergisi, S. X-II, Ankara, 1961, s. 36
256 Mahmut Akok, ‘Ar Doubayazt’da shak Paa Saray Röleve ve Mimarisi”, Türk Arkeoloji Dergisi, S. X-II, Ankara, 1961, s. 36

Fotoraf 35. Divan salonu, erbetlik

252 Yüksel Bingöl, tshak Paa Saray, Ankara, 2008, s. 1 13
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Fotoraf 36. Divan salonunun konsollu odasnn kuzey cepheden görünümü

laplar, erbetlikler, yüklükler ve çralklar bulunmaktadr.257 Salona bal olan bu odalar içerisinde en önemlisi,

dierlerinden farkl tarzda kuzeye bakan dört sra ahap konsollar üzerine oturan cumbal kök özellii gösteren

bölümdür258 (Fotoraf 36). Kuzeydeki vadiye bakan bugün üst örtüsü yklm odann, günümüze ulaamayan

cumbasn tayan ahap konsollar, insan, aslan ve kartal figürleri olarak deerlendirilebilecek bir kompozisyon-

la dört sra halinde gerçekletirilmitir. Heykel tarznda, üç boyutlu ola-

rak ilenmi, alttan yukarya doru gittikçe uzar bir özellik gösteren bu

figürler, Türk Sanat’nn her döneminde farkl ekillerde, çeitli amaçlar

simgelemek için kullanlmtr.259 Çam aac kullanlarak yaplm olan

konsollarda görülen figürlerin, ta malzeme ile gerçekletirilen benzer-

leri, Selçuklu ve Osmanl yaplarnda görülmesiyle birlikte, üç farkl fi-

gürün bir arada kullanld baka bir örnee rastlanmamaktadr. Divan

salonun güney cepheden II. avluya açlan pencereleri dnda, cami ile

bitiik olmak üzere, selamlk güney cephesinin sol tarafnda harap du-

rumda olan iki odasnn, II. avluya bakan ikier penceresi bulunmaktadr.

Dikdörtgen açkla sahip bu pencereler de, sivri kemerli ve orta ksmn-
da bir boumla iki bölüme ayrlan dilimli kaideler (Çizim 1 1) üzerinde

yükselen silmelerle çevrelenmitir.
Çizim 11. Selamlk güney cephe, pencere etrafn

çevreleyen silmelerin oturduu kaide

Koridor

II. avlunun kuzey cephesinde, II. avluya bakan selamlk odalarnn biraz sana kaydrlm olan kapyla

selamlk ksmna geçilerek, yedi basamakl merdivenlerden sonra üzeri tonozla örtülü uzun bir koridora ula-

Mahmut Akok, “Ar Doubayazt’da shak Paa Saray Röleve ve Mimarisi”, Türk Arkeoloji Dergisi, S. X-II, Ankara, 1961, s. 36; Hamza Gündodu,
Doubayazt shak Paa Saray , Ankara, 1991, s. 32

Mahmut Akok, “Ar Doubayazt’da shak Paa Saray Röleve ve Mimarisi”, Türk Arkeoloji Dergisi, S. X-II, Ankara, 1961, s. 36; Yüksel Bingöl, Der shak
Pascha Palast in Doubayazt am Berg Ararat, Berlin, 1982, s. 99; Hamza Gündodu, Doubayazt shak Paa Saray, Ankara, 1991, s. 31

Hamza Gündodu, “Osmanl Hanedan Saraylar Konusunda Bir Deneme ve Doubayazt ishak Paa Saray”, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

Aratrma Dergisi, S. XIV, Erzurum, 1986, s. 23
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lir. Bu koridorun sanda bulunan kap açkl ile

divan salonuna geçilmekte, koridorun solundaki

açklk ile de 11 m uzunluunda, 3.75 m geni-

liinde260 camiye girii salayan koridora ula-

lmaktadr. Koridorun kuzey ve güneyinde bu-

lunan kap açklklar ile kuzey tarafdaki odalar

daha geni olmak üzere, dikdörtgen planl oda-

lara geçi salanr. Ayrca, beik tonozla örtülü

uzun koridorun üst ksmnn ortasnda, yuvarlak

bir açklkla koridor aydnlatlmaktadr.

Camiye girii salayan koridorun ucundaki

dikdörtgen kap açkl ile camiye geçilmekte-

dir. Paye sütunlar üzerine silmelerle beik tonoz

örtüye geçii salayan duvarn ortasnda261 bulu-

nan dikdörtgen kap açklnn çevresi, geni sti-

lize bitki motifleriyle çevrelenmi, kap giriinin

üst ksmnda da bitkisel motiflerden oluan sivri

kemer içerisine bir kitabelik yerletirilmitir (Fo-

toraf 37).

Cami

shak Paa Saray ’ndaki yap gruplar içe-

risinde, günümüze en salam ulaabilen bölüm-

lerden birisi cami, minare ve son cemaat ksm
olmutur (Fotoraf 38) (Çizim 12). Sarayn en

önemli ksm olan cami, II. avlunun kuzey tara-

fnda selamlk ve harem bölümü arasnda yer al-

maktadr. Cami, temelinden en üst noktasna ka-

dar kesme ta kullanlarak, saray kompleksi içeri-

si ve çevreye olan etkisi artrlmaya çallmtr.

Ayn zamanda, sarayn kuruluunda etkili olan

cami, mihrabn kbleye sarayla beraber yönlen-

dirilmesinden dolay, sarayn dier bölümleri de,

buna uygun konumlandrlm böylelikle, yapnn

plan vegörünümünde birçarpklkolumamtr.262

Selamln II. avluya bakan yüzü ile ayn eksen

üzerinde olmasna ramen, selamlk duvarnn iki

kat yüksekliine yakn ina edilmitir. Tek kubbe

Fotoraf 37. Cami giri kaps

Fotoraf 38. Caminin güney cepheden görünümü

260 Hamza Gündodu, Doubayazt shak Paa Saray

,

Ankara, 199 1 , s. 32
261 Hamza Gündodu, Doubayazt shak Paa Saray, Ankara, 199 1 , s. 32
262 Mahmut Akok, “Ar Doubayaztda îshak Paa Saray Röleve ve Mimarisi”, Türk Arkeoloji Dergisi, S. X-II, Ankara, 1961, s. 36; Bülent Çetinor, “îshak Paa

Saray Doubayazt”, lgi Dergisi, S. 40, stanbul, 1984, s. 16-21; Hamza Gündodu, Doubayazt shak Paa Saray, Ankara, 1991, s. 33
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Fotoraf 39. Yldz tonozla örtülü son cemaat yeri

Fotoraf 40. Son cemaat yeri terasnda bulunan seyir

kulelerinden biri

Çizim 12. Caminin güney cephe ve türbe, Rölövesi (Bingölden)
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Fotoraf 41. Caminin güney cephesinden ayrtnh Plan 5. shak Paa Saray cami ve son cemaat yeriplan (Akok’dan)

ile örtülü olan cami, yaklak birbirleriyle ayn büyüklükte olan son cemaat yeri ve cami ksm olmak üzere, iki

bölümden olumaktadr (Plan 5). Sivri kemerlerle oluturulan son cemaat yeri, caminin kuzeyinde yüksek dört

sütun üzerine ina edilerek, oldukça derin tutulmu olup, üzeri yldz tonozla örtülüdür (Fotoraf 39). Yuvar-

lak kemerli üç açklkla, cami ksmna balanan son cemaat yeri, yaklak cami büyüklüünde olmas ve çok

sayda nilere yer verilmi olmasndan dolay, yap üzerinde incelemelerde bulunan aratrmaclar tarafndan,

son cemaat yerinin medrese,263 toplant salonu veya saray çocuklar ile özel kiilere ders vermek için yaplm,264

mekan olarak deerlendirilmesinde etken olmutur (Çizim 13). Son cemaat yerinin üzeri, kenarlarnda yüksek

korkuluklar bulunan geni bir teras eklinde düzenlenmi ve buraya harem dairesinin üst katlarndan ulalmak-
tadr. Bu ksmn, kuzeydou ve kuzeybat köelerinde de içerisine bir insann sabilecei kadar büyüklükte,

çevreyi gözetlemek amacyla yaplm olabileceini düünebileceimiz, Osmanl saraylarnda sk sk karlat-
mz seyir köklerinin küçük bir örnei olarak, seyir kulelerine yer verilmitir266 (Fotoraf 40).

Mimari yapsyla ön plana çkan caminind cephesine baktmzda, özellikle de caminin güney cephesi

dier cephelere nazaran youn bezemeleri ve ayrntl ta içiliine sahip olmas açsndan özenle ele alnm ol-

duunun bir göstergesi olarak düünebiliriz.267 Güney cephenin ortasndaki mihrabn prizmatik çknts, sanda
ve solunda bulunan iki sra pencere, mihrabn üzerinde bulunan yuvarlak küçük pencere ve sa üst pencerenin

sanda bulunan sivri kemerli sar ni, cepheye mimari karakterini veren mimari unsurlar olarak hareketlilik

katmaktadr (Fotoraf 41). Cepheden 0.40 m da çknt yapan mihrap,268
yanlarda köe payeleriyle kavran-

263

264

265

266

267

268

Yüksel Bingöl, Der shak Pascha Palast in Doubayazt am BergArarat, Berlin, 1982, s. 66
Hamza Gündodu, Doubayazt shak Paa Saray , Ankara, 1991, s. 43
Mahmut Akok, “Ar Doubayazt’da shak Paa Saray Röleve ve Mimarisi”, Türk Arkeoloji Dergisi, S. X-II, Ankara, 1961, s. 37
Yusuf Çetin, Tarihi Kalntlar ve Kültürel Deerleri ileAr

, Ar, 2012, s. 87
Serap Bulat, “shak Paa Saray Cami ve Bezemelerinin Deerlendirilmesi”, Kafkasya Üniversiteler Birlii Uluslararas Ar Sosyal Bilimler Kongresi, Ar,

Yüksel Bingöl, shak Paa Saray
, Ankara, 2008, s. 108

70 DOUBAYAZIT SHAK PAA SARAYI MMAR ELEMANLARI VE SÜSLEMELER
Serap BULAT 71



m, üst ksm da daha çok ampir üsluptaki yaplarda görülen yatay silmelerle bölümlenerek, farkl ta cinsinin

kullanld, yar piramidal örtü ile sonuçlanmaktadr.269 Piramidal örtünün üst ksmnda da mihrab aydnlatan

yuvarlak, ampir tarznda bir pencere bulunmaktadr.270 Çevresi de, pencerenin formuna uygun kvrk dallar

arasna yerletirilmi bir saptan çkan çiçek motiflerini hatrlatr, bitkisel kabartma motiflerle çevrelenmitir.

Sarmak dallar eklinde de deerlendirebileceimiz bu motifin üst ksm, hilalli bir alemin rölyefi71 tarznda

ilenmesi suretiyle sonuçlanr. Ayrca mihrap çknts üzerinde, yuvarlak pencere etrafnda karlatmz süs-

leme tarznda, fazla yüksek kabartma olarak ele alnmayan bir bezemeye daha yer verilmitir. Bu süslemenin iç

ksmnda daha çok ayrntya girilmi olmasyla birlikte motif, birbirinin simetrii eklinde karlkl olarak yer-

letirilmitir. Birbiri içerisinden geçen kvrk dal motiflerinin alt ksmnda, yaprak biçiminde büyükçe formun

içerisi geçmelerle doldurularak ön plana çkarlmtr. Bitkisel motifler ile erit geçmelerin bir arada kullanld
bu pano, üst ksmnn ortasna yerletirilen bir hilalle sonlanmaktadr. Caminin güney cephesinde dikkat çeken

pano anlayndaki dier bir bezeme de, mihrap çkntsnn alt ksm ile mihrabn sana ve soluna yerletirilmi

olan pencerelerin altlarnda üç kez tekrarland görülen arabesk panodur. Burada çift damarl olarak ele alnan

rumiler, adeta dantel gibi ince ince ilenerek cepheye estetik görünüm kazandrmtr. Orta ksmda bulunan

kabartma yuvarlak göbein etrafnda, güne nlar eklinde dalan üsluplam girift rumi, kvrk dal ve yap-

rak motiflerinin birbiri içerisine girerek daha da genilemesi suretiyle kompozisyonun oluumu salanmtr.
Bu tarzda ele alnan süslemeler, Türk-slam sanatlarnda geni uygulama alan bulmutur.272 Ayrca bu panodan

farkl anlayta deerlendirebileceimiz bir baka arabesk pano örneini de, mihrap çkntsnn sama ve soluna

yerletirilmi pencerelerin alnlklarnda görmekteyiz. Alt ksmda bulunan bu iki pencere, sivri kemerli aln-

lklara sahip, sütun paye görünümünde kaln ve yuvarlak bir silme ile çevrelenmitir. Sivri alnln içerisinde

de örgü geçmeler, kvrk dal, bitkisel motifler ve kvrk dallarn çatallaarak boluklarda yaprak ve tomurcuklar

brakarak, kitabelik olarak deerlendirebileceimiz oval bir formun etrafn çevreleyen bezeme, alçak kabartma

tarznda uygulanmtr. Bunun dnda, cephenin üst ksmnda ayet kitabesinin her iki yanma, alt pencerelerle

uyum içerisinde olan iki pencere yerletirilmitir. Silmelerle cepheden koparlan bu pencerelerin sivri kemerli

alnl içerisine, kandil motifi olarak deerlendirebileceimiz bezemeye yer verilerek cephe zenginletirilmi-

tir. Hilal eklinde sonuçlanan kandil motifinin iç ksmnda, gövdesi ikin bir vazodan çkan, buday baa
olarak adlandrabileceimiz üsluplam bitkisel motifler yer almaktadr. Bingöl,273 vazodan çkarak yükselen

bu bitkisel motifi, hayat aac olarak deerlendirmektedir. Bununla beraber caminin yalnzca üst pencerelerin-

de, günümüze kadar ulaabilmi klasik Türk üslubunda, madeni parmaklklar da mevcuttur. Caminin II. avluya

bakan cephesi, birbiriyle uyumlu süslemeleri, pencere düzeni ve da çknt yapmakta olan mihrap üzerindeki

yuvarlak pencere ile kitabe gözü rahatsz etmeyecek ekilde planlanmtr. Ancak, cephede üst ksmdaki pen-

cerelerin hizasnda, onlardan daha küçük boyutlarda güney cephedeki ritmi bozan kör bir pencereye daha yer

verilmitir. Sürekliliin söz konusu olduu bu düzenleme, alt kollu yldzlar ve bu yldzlarn oluumundan

kaynaklanan aralardaki baklava tarzndaki formlardan olumaktadr. Alt kollu yldzlarn iç ksmlarnda Erken

slam Sanat’nda gördüümüz arabesk motifleri gibi,
274 ortada bir merkezden dalan birbiri içerisine geçmi

kvrk dal ve rumi motifleri ile zeminin doldurulduu görülür. Bu küçük, içi bezeli kör pencerenin alt ksmnda
da ayn ekilde baka bir kör pencere daha bulunmaktadr. Ancak Barok Dönem özellii gösteren bu pencereyi,

269 Hamza Gündodu , “Osmanl Hanedan Saraylar Konusunda Bir Deneme ve Doubayazt shak Paa Saray, Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Aratrma Dergisi, S. XIV, Erzurum, 1986, s. 24

270 Türkiye'de VakfAbideleri ve Eski Eserler, C. I, Ankara, 1972, s. 191

Mustafa Bulat, Form ve Kompozisyon
, Sanat Dergisi S. XII, Erzurum, 2007, s. 73-74. Rölyef, ta, kil, ahap ya da alç yüzeyin üzerinde, baz kesimleri bo

baz kesimleri ise dolu braklarak,k gölgeyle plastite oluturmak amacyla yaplm, alçak ya da yüksek kabartma.
272 Yüksel Bingöl, shak Paa Saray

, Ankara, 2008, s. 222
273 Yüksel Bingöl, shak Paa Saray, Ankara, 2008, s. 222
274 Doan Kuban, Divrii Mucizesi, stanbul, 2003, s. 75-81
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sonradan yaplm olan türbe kapatmakta-

dr. Caminin güney cephesi, kubbeye ge-

çite dört sra silmeden oluan da tanl-

m, geometrik motiflerle bezeli geni bir

korni ile tamamlanmaktadr.

Caminin dou cephesinde, güney

cephede olduu gibi pencere açklklarna

ve youn bezemelere yer verilmedii görü-

lür. Selamlk duvarna bitiik olup selam-

lktan bir kat daha yüksek olan dou cephe-

ye, üst hizada silmelerin meydana getirdii

krk hatl kemerlerle estetik bir görünüm

kazandrlmaya çallmtr (Çizim 14).

Üç dilimli kemerlerden oluan bu sürekli

kompozisyon düzenlemesi, Endülüs Eme-

vi mimarisinde gördüümüz,275
üç dilimli

kemerlere benzemektedir. Kemerlerin bir-

letii ksmlarda da sal sollu lotus yap-

raklar aaya doru sarkmaktadr276 (Fo-

toraf 42).
Çizim 14. Cami ve son cemaat yeri dou cephe, Rölövesi (Bingöl'den)

Caminin bat cephesi ise, harem

dairesine bitiik olarak yaplm, bundan

dolay da bezemesizdir. Kuzey cephe ise

dier cephelerden daha sade ele alnm,

selamln pencere düzeninin devam ettii

ve birkaç yüzeysel kemerden baka beze-

meye yer verilmemitir (Fotoraf 43).

D cephede camiye ve tüm saray

kompleksine hakim konumda olan kub-

be, caminin duvar korni çizgisinden içeri

alnm olarak ina edilmitir. Böylelikle

de yüksek tutulmu olan kubbe kasnann

etrafnda dolalabilecek küçük bir gezinti

yeri oluturulmutur. 277 Bu ksmn güney-

dou, kuzeydou ve güneybat köelerinde sekizgen planl, üzeri cami kubbesine benzer hafif ikin kubbecikle

örtülü köe kuleleri bulunmaktadr278 (Fotoraf 44). Kuleler, kubbeye bakan ksmlarnda bir giri açkl ile

dier kenarlarnda sivri kemerli niler içerisine yerletirilmi birer dikdörtgen küçük açkla sahiptir. Çift ci-

Fotoraf 42. Caminin dou cephesi

275
Ronald Levvcock, “Architects, Craftsmen and Builders: Materials and Techniques”, Archtecture Of The Islamc World, London, 1996, s. 127

276
Yüksel Bingöl, shak Paa Saray, Ankara, 2008, s. 223

277 Mahmut Akok, “Ar Doubayazt’da shak Paa Saray Röleve ve Mimarisi”, Türk Arkeoloji Dergisi, S. X-II, Ankara, 1961, s. 37; Hamza Gündodu,

Doubayazt shak Paa Saray, Ankara, 1991, s. 37; Yüksel Bingöl, Der shak Pascha Palast in Doubayazt am Berg Ararat, Berlin, 1982, s. 66
278

Celal Esad Arseven, Türk Sanat Tarihi, stanbul, 1954, s. 644
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Fotoraf 43. Cami ve selamlttn kuzey cephesi

darl tatan kubbe kasnann, birbirleriyle ayn ölçülere sahip yirmi

dördü kör pencere olup içerisinde dört ayr duann tekrarlanarak

yazld,279 yüksek kabartma makli hat280 panolara yer verilmi,

sekizi de iç mekan aydnlatmak amacyla, pencere olarak ele al-

narak, toplam otuz iki nile kubbe kasna tekilatlandrlmtr. 281

(Fotoraf 45). Bask yay kemerlere sahip bu pencereler ve kör niler

aralarnda, üzerinde uzun ince nilerin bulunduu dikdörtgen paye-

lerle birbirlerinden ayrlmakta ve bu dikdörtgen payeler ile kemerler

arasnda, bitkisel motiflerle süslü balklar bulunmaktadr.Yüksek

tutulan kasnak ile kubbe arasnda da, mukamasl bir korni ile kas-

naktan kubbeye geçi salanmtr. Bu korniin üzerinde de hava

artlarna dayankl krmzms renge sahip, içten 8.30 m çapnda

2.12 m yüksekliinde,282 soan kubbeye benzer bir kubbe yüksel-

mektedir283 (Fotoraf 46). Caminin kubbesi gibi hala ayakta kalabil-

mi, günümüze salam ulaabilen bölümlerden birisi de minaredir.

Minare, caminin haremle birleen kuzeybat köesinde bulunmakta-

dr. Klasik Osmanl Mimarisinin tipik bir örnei284 olarak ina edilen

'

Fotoraf 44. Caminin köe kulelerinden birisi

Yusuf Çetin, Tarihi Kalntlar ve Kültürel Deerleri ile Ar, Ar, 2012, s. 86
Zubeyde Cihan özsayner, “tshak Paa Camisinde Ma’kli Hatlar Balamnda Osmanl Mimarisinde Makli Hatlar”, II. Uluslararas Ar Da ve Nuh’unGemm Sempozyumu, stanbul, 2009, s. 277-278. Makli yaz, el ve kalem ile yazlmayp geometrik aletlerle çizilerek, ilenerek oluturulan bir yaz türüdür.
Makli hatt kufi yaz, mimariye uygulanmak üzere gelitirilmi son aama olarak kabul edilmektedir.
Mahmut Akok, Ar Doubayaztda shak Paa Saray Röleve ve Mimarisi”, Türk Arkeoloji Dergisi, S. X-II, Ankara, 1961, s. 37; Yüksel Bingöl Der shak
Pascha Palast in Doubayazt am BergArarat

, Berlin, 1982, s. 63
Yüksel Bingöl, îshak Paa Saray , Ankara, 2008, s. 125

Hamza Gündodu, “Doubayazt’taki shak Paa Saray ve Gerçekler”, Milli Saraylar Sempozyumu, stanbul, 1985 s 40

JJJJ
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minare, yüksek kübik bir kaideye

sahiptir. Tamamen tatan yontu-

larak oluturulan minareye giri,

cami içerisinde bulunan küçük bir

kap açkl ile salanmaktadr.

Gösterili ve zengin ta süs-

lemelere sahip caminin, d mi-

marisindeki süslemelerde görülen

uyum, düzgün ta içilii, yapnn

iç ksmnda da görülmektedir.

Hem d hem iç mimari, hem de

süslemeleri açsndan farkl ve

dikkat çeken kare planl camiye,

selamlk kapsndan içeri giril-

dikten sonra sol tarafta çralk,

erbetlik nilerinin bulunduu, yukardan yuvarlak bir pencereyle aydnlatlan, beik tonozlu koridorun bat
ucundaki kapdan geçilerek ulalmaktadr. Kble yönünde derin bir mihrap, mihrabn solunda ta bir minber,

kar tarafta da dört sütunlu yüksek be sivri kemer üzerine oturan mahfil, cami içerisinde bulunan belli bal
bölümlerdir (Çizim 15). Kaln duvarlar içerisine yerletirilen mihrap niinin etraf kaln bir silme ile kavranm,
belli bir yükseklikten sonra da boumla bölümlenmi bu silmeler, yukarda yay biçiminde bir kemer olutur-

maktadr (Fotoraf 47). Bu yay kemerin altnda da yuvarlak formlu bir kitabelik yer alr. Madalyon tarznda

Fotoraf 46. Cami kubbesi
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ele alnm olduunu belirtebileceimiz bu kitabeliin orta ksmndaki yuvarlan etraf, batllama etkisiyle

istiridye yivi eklinde dilimlenerek belirli bir yükseklik oluturulmu, bu ksmn etrafnda da bitkisel motiflerle

birlikte üsluplam çiçek motiflerine rastlanmaktadr. çerisi birbirine eit yüzeysel silmelerle be bölüme ay-

rlan sivri kemerli derin mihrabn üzerinde de, yüzeysel mukamaslara sahip kavsara bulunmaktadr. Mukamas

yuvalarnn içleride her srada ayr bir süsleme unsuru oluturulacak ekilde bitkisel motiflerle doldurulmutur.

Bu mukamasl kavsarann ele alnnda. Klasik Türk süsleme özelliklerinin yansra, kavsarann alt ksmnda

bulunan bitkisel motifler,batllamadönemi mihraplarnda görülen kalabalk kompozisyonlara benzemektedir.
285

Mihrabn hemen yannda oldukça gösterili ta minber, dier mimari unsurlarla uyum içerisinde yerletirilmitir

(Çizim 16). Geleneksel Türk-slam Mimarisi’nden biraz farkl olarak duvarda dar çknt yapan yarm daire

eklindeki bu minbere, mihrabn solunda bulunan bir pencere arasndan merdivenle çklarak ulalmaktadr.

Bu tür minberleri Erzurum bölgesi camileri bata olmak üzere, Gaziantep Ahmet Çelebi Cami’nde görmek

mümkündür.286 Yarm konik forma sahip bu minber üzerinde, ince ince ilenmi stilize bitkisel motifler, istiridye

yivi eklinde dilimlenmi bölümlerle birlikte, üsluplam akantus yapraklar ilenerek hareketlendirilmitir.

Caminin kuzey cephesinde ise, perde saçaklar eklinde formlara ve geometrik motiflere sahip kaide (Çizim 17)

üzerinde yükselen dört ince sütun ile be sivri kemer üzerine oturan mahfil ksm bulunmaktadr (Fotoraf 48)

(Çizim 18). Baz bölümleri zarar görmü olarak varln sürdüren mahfilin kalan izlerden, korkuluunun ta

286

Hamza Gündodu, Doubayazt shak Paa Saray , Ankara, 199, s. 40

Hamza Gündodu, Doubayazt shak Paa Saray , Ankara, 1991, s. 41
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Çizim 18. Caminin (içten) kuzey cephesi ile kadnlar mahfili, Rölövesi (Bingöl’den)
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Fotoraf 49. Cami iç mekan Fotoraf 50. Cami kubbesi içten görünüm

olduu anlalmaktadr. 2.90 m geniliinde 8.30 m uzunluunda287 dikdörtgen mahfile, alt kattan minare merdi-

veni ile ulalabildii gibi, harem dairesinin üst katndan açlan bir kap ile de geçilmektedir. Ayrca cami kubbe

kasna altnda, dört duvarda simetrik olarak yerletirilmi, çerçeveli sar niler içerisinde rölyef tekniinde

aaç motifleri dikkat çekmektedir (Fotoraf 49). Hayat aac olarak deerlendirebileceimiz bu motifin, çerçe-

ve kenarndan çkarak yükselen gövdesi, çatallaarak uçlarnda yaprak formunda üsluplam palmet motifle-

riyle sonlanmaktadr. Baz dallarnn uçlarnda da nar çiçeini hatrlatr, çiçek motifleriyle naturalist ekilde ele

alnmtr. Bu üsluplam çiçek motifleri, japon gülü veya cennet gülü288 olarak da deerlendirilmektedir. Cami

iç dekorasyonunda kabartma olarak taa yontulan süslemeler, tamamen orjinal özelliklerini korurken, kubbede-

ki sva üstü resimler orjinal haliyle günümüze ulaamamtr (Fotoraf 50). Radyal düzene göre yaplm olan

kalem ii süslemeler, bütün zemini kaplayan barok ve rokoko üslup özellii tayan resimlerle süslenmitir. Ka-

lem i süslemelerin bir çou bozulmusa da kalanlardan, aaç, çiçek ve bulut gibi nesnelerden oluan manzara

resmi olduu anlalmaktadr. Bu süslemeler dnda, eskiden kubbenin ortasndan sarkan zincirlere asl gaz

lambalarnn bulunduu belirtilse de,289 bugün bunlardan geriye yalnzca zincirleri kalmtr.

Cami iç mekan, mihrabn iki yannda bulunan birer pencere açkl ile bu ksmn üstünde yer alan

pencereler, mihrabn üst bölümünde bulunan yuvarlak formlu açklk ve kasnakta açlm sekiz pencere ile ay-

dnlatlmaya çallmtr.

Minare

Caminin kubbesi gibi hala ayakta kalabilmi, günümüze salam ulaabilen bölümlerden birisi de minare-

dir (Fotoraf 51). Ksa ve kaln gövdeye sahip minare, süslemeleri açsndan zarar görmemi olmasnn yannda

temiz bir içilie de sahiptir.

287
Yüksel Bingöl, shak Paa Sarayt, Ankara, 2008, s. 125

288
Yüksel Bingöl, shak Paa Saray , Ankara, 2008, s. 21

1

289
Yüksel Bingöl, Der shak Pascha Palast in Doubayazt am Berg Ararat, Berlin, 1982, s. 64
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Fotoraf 51. Caminin kuzeybat köesinde bulunan
minare

Caminin haremle birleen kuzeybat köesinde

bulunan minareye giri, cami içerisinde ki küçük bir

kap açkl ile salanmaktadr. Bu kapdan, saraydaki

dier merdivenler gibi, Selçuklu ve Osmanl tarznda

dar ve dik yaplm,290
spiral eklindeki merdivenlerle

caminin erefe ksmna çklmaktadr. Klasik Osmanl

mimarisinin tipik bir örnei291 olarak ina edilen mi-

nare, cami ile haremin ikinci kat korniiyle ayn yük-

seklikte olmasndan dolay, yüksek kübik bir kaideye

sahiptir.292 Sar renkli, düzgün kesme tala yaplm bu

kübik kaideden silindirik gövdeye geçi, prizmatik üç-

genlerle sekizgene dönütürülerek salanm293 ve her

bir üçgenin uçlarnda bulunan hilal biçiminde kabart-

ma motiflerle yüzey hareketlendirilmeye çallmtr.
Bu sekizgene dönüen gövde ile yuvarlak, kaim gövde

arasnda geçii salayan, geometrik geçmeler arasnda

çiçek motifleriyle süslü ta bir bilezik, minare gövde-

sini çevrelemektedir. Bu ta bilezikten sonra da sar ve

krmz renklerde alternatif ekilde, enine çizgili olarak

örülmü, iki renkli dekoratif gövde, üst ksmdaki sade

ta bir silmeye kadar düzenli ekilde devam etmekte-

dir. Minarenin gövdesinde ardk olarak birer sra ha-

linde devam ettirilen bu teknii, tam olarak süsleme

amaçl nitelendiremesek dahi, belli bir estetik kayg

güdülerek, minarenin görsel etkisi artrlmak suretiyle

hareketlilik kazandrma amac tadn belirtebiliriz.

Ayrca minare gövdesinin ta silmesi üzerinde de, iri

mukamas dizisi ile bitkisel ve geometrik geçmelerden

oluan ajur panolar alternatif ekilde yerletirilerek,

estetik görünümlü korkuluklara sahip erefe ksmna
geçilmektedir (Fotoraf 52). Tamamen tatan yontulan

erefe ksmnn üzerinde, minare gövdesindeki alter-

natif renkli ta sralarnn burada da devam ettii gö-

rülen, ksa tutulmu petek ksm bulunmaktadr. Petek

ksmnn üzeri de konik formda ta külah ile örtülmü

bu bölümün üzerinde de tunç bir alem görülmektedir.

290 Godfrey Goodvvin, A History ofOttoman Archtecture

,

London, 1971, s.

406
291 Zeki Sönmez, “Ar Dagh, Doubayazt Ishak Pashas Palace”, ilgi, S.VII,

stanbul, 1873, s. 25; Hamza Gündodu, Doubayazt shak Paa Saray

,

Ankara, 1991, s. 44
292 Hamza Gündodu, Doubayazt shak Paa Saray

, Ankara, 1991, s

44
293 Hamza Gündodu, Doubayazt shak Paa Saray

, Ankara, 1 99 1 , s. 44
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Fotoraf 52. Minarenin erefe ksm

ki renkli zarif ta içilie sahip olmas açsndan farkl özellik tayan minarenin, farkl yerlerde benzer-

lerini görmek mümkündür.

Türbe

shak Paa’dan sonra, Doubayazt Sancak Beylii görevine olu Mahmut Paa getirilmi,294 Mahmut

Paa’da görevini sürdürdüü süreç içerisinde saraya, caminin güney duvar önünde, günümüzde de varln
devam ettiren türbe binasn ve günümüze kadar ulaamayan çevre duvarl, taçkapl hazire bölümünü ina

ettirmitir.295 Ancak Texier’in 1842 tarihli gravürü 296 (Çizim 19), 1934 ylnda Mimar Zühtü Bey’in suluboya

eskizi297 ve mevcut mimari kalntlar ile gravürlerden faydalanlarak,298 Akok tarafndan gerçekletirilen sara-

yn rekonstrüksiyon çiziminde (Çizim 20), bugün var olmayan hazire bölümünü görmek mümkündür. Türbe,

kble duvarnn bulunduu güney cephenin önüne bitiik olarak ina edilmi ve (Fotoraf 53), kap üzerindeki

kitabesine göre de H. 1214 (M. 1799-1800) tarihinde yaplmtr299 (Fotoraf 54). Saraydan 16 yl sonra, saray

kompleksi içerisine ina edilen türbenin, kime ait olduu henüz netlik kazanmamtr. Baz kaynaklarda türbede

yatan kiilerin, Çolak Abdi Paa ile ei Habibe Hanm olduu ifade ediliyor olsa dahi,300 saray kompleksinin

içinde yer alan caminin haziresindeki türbeye gömülme hakk, kurallara göre saray yaptran kii olarak II. shak

294 Zeki Sönmez, “shak Paa Saray Üstüne Yeni Görüler-Yorumlar”, Türk Kültür Aratrmalar / Prof. Dr. Oktay Aslanapaya Armaan, S. XXXI / 1-2, Ankara,

1995, s. 400; Yüksel Bingöl, shak Paa Saray , Ankara, 2008, s. 59; Mehmet înba, “Çldr Beylerbeyi I. shak Paa ve II. shak Paa”, Günein Doduu Yer:

Doubayazt Sempozyumu, stanbul, 2004, s. 195
295 Zeki Sönmez, “shak Paa Saray Üstüne Yeni Görüler-Yorumlar”, Türk Kültür Aratrmalar / Prof. Dr. Oktay Aslanapaya Armaan, S. XXXI / 1-2, Ankara,

1995, s. 400
296 Zeki Sönmez, “shak Paa Saray Üstüne Yeni Görüler-Yorumlar”, Türk Kültür Aratrmalar / Prof. Dr. Oktay Aslanapaya Armaan, S. XXXI / 1-2, Ankara,

1995, s. 400
297 Yusuf Çetin, Tarihi Kalntlar ve Kültürel Deerleri ileAr , Ar, 2012, s. 95
298 Bülent Çetinor, “shak Paa Saray Doubayazt”, lgi Dergisi, S. 40, stanbul, 1984, s. 17
299 Zeki Sönmez, “shak Paa Saray Üstüne Yeni Görüler-Yorumlar”, Türk Kültür Aratrmalar / Prof. Dr. Oktay Aslanapaya Armaan, S. XXXI / 1-2, Ankara,

1995, s. 400; Yüksel Bingöl, shak Paa Saray, Ankara, 2008, s. 140
300 Mahmut Akok, “Ar Doubayazt’da shak Paa Saray Röleve ve Mimarisi”, Türk Arkeoloji Dergisi, S. X-II, Ankara, 1961, s. 45; Hamza Gündodu,

Doubayazt shak Paa Saray, Ankara, 1991, s. 45
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Çizim 20. Akokun, shak Paa Saray rekonstrüksiyon çizimi (Akokdan)Çizim 19. Texiern, sarayn II. avlusunu gösteren gravürü (1842) (Ekinciden)

M! • flT»

Paa’ya ait olmasyla301 beraber, Paa’nn ölüm tarihinin de türbe üzerindeki tarihle ayn olmas, türbenin îshak

Paa’ya ait olduunu destekler niteliktedir.

Zarif içilie sahip bu küçük türbe, on altgen zikzak dilimli yldz külahla kapatlm, sekizgen bir

gövde ile zeminin altnda mezarlarn bulunduu bölümle, iki katl bir özellik göstermektedir. Ampir üslupta üst

üste bindirilmi üç bölümlü gövdeye sahip302
türbe, gövde ile uyumlu siyah bazalt tatan, 0.50 m yükseklikte bir

kaide üzerine oturmaktadr. Bu kaide üzerinde de sar kesme tatan ina edilmi sekizgen türbenin gövdesi,

alt ksmda köeli balayp, üst bölümde sütun formlarna dönüen üçerli silmelerin birarada kullanlmasyla

oluturulmutur.304 Kaide üzerinde, iki bölümden oluan sekizgen gövdenin alt bölümünün, douya bakan giri

ksmn dndaki yüzeylerinde, rokoko karakterli yüksek kabartma olarak yaplm, sepet örgüsü motifine ben-

zer, her iki ucunda kozalaklar hatrlatan bir motif yerletirilmitir. Bu motifin çevresinde de, iri stilize bitkisel

motiflerle çevrelenmi bir süslemeye yer verilmitir. Türbenin gövdesi, oturduu kaideden itibaren 1.04 m yu-

karda, 0.26 m lik yatay bir silme ile bölünmütür.305 Bu yatay silmenin üzerinde ki ikinci bölümde, üçerli demet
sütunlarn aralarnda oluturulan derin niler içerisinde, giri ksm dnda plastik açdan oldukça gösterili,

neredeyse yapdan bamsz tek bana var olabilecek yüksek kabartma anlay ile ele alnm, vazodan çkarak,
tek bir gövdeden yükselen naturalist anlayta, çiçekli dallara sahip aaç motifi bulunmaktadr. ki katl olarak

düzenlenmi türbe’ nin küçük dikdörtgen açkla sahip giri kapsnn üzeri, bursa kemerine benzer ekilde ya-

plm ancak kap kemerinin ortas, ka kemer biçiminde sivriltilmi bir ekilde sonuçlanmaktadr.306 Kemerin

Zeki Sönmez, “shak Paa Saray Üstüne Yeni Görüler-Yorumlar”, Türk Kültür Aratrmalar / Prof. Dr. Oktay Aslanapa’ya Armaan, S XXXI / 1-2 Ankara
1995 s. 400; Yüksel Bingöl, ishak Paa Saray,, Ankara, 2008, s. 60; Haldun Özkan, “shak Paa Türbesi Üzerindeki Bölgesel Etkiler”, Günein Doduu Yer •

Dogubayazt Sempozyumu, stanbul, 2004, s. 316
3“ Hamza Gündodu, Doubayaztt shak Paa Saray, Ankara, 1 99 1 , s. 45
303 Orhan Cezmi Tuncer, Anadolu Kümbetleri II, Ankara, 1 99 1 , s. 1

2

304 Hamza Gündodu, Doubayaztt shak Paa Saray, Ankara, 1991, s. 45-46
305 Orhan Cezmi Tuncer, Anadolu Kümbetleri II, Ankara, 1991, s. 12
306 Hamza Gündodu, Doubayaztt shak Paa Saray, Ankara, 1 99 1 , s. 45

her iki yannda da kabartma eklinde iki küçük halka bulunmakta ve bu halkann dnda sivriltilmi üst ksmn
üzerinde bugün krk olan, ancak her iki alt yanda bulunan halka motiflerinin benzeri bir motife yer verildii de

görülür. Bu motifin, sa tarafnda “Cami üt Târihdir”, sol tarafnda “Lafz- Dri

”

,

307
ifadelerinin bulunduu

kitabe yerletirilmitir. Bu kitabenin üzerinde de zaman içerisinde ypranarak silinmi, bugün içi bo dört satr-

lk kitabe bulunmaktadr. Bu ypranm kitabenin üzerine de, Barok Dönem yaplarnda oldukça sk kullanlan308

yuvarlak bir pencere yerletirilmitir.

Sekizgen türbe gövdesinin üst ksm, alt ksmnda olduu gibi, sütun balklar bir tür korni eklinde bü-

tün yapy çevreleyerek bölümlemitir.309 Bu korniin hemen üzerinde de, aaç motiflerinin bulunduu nilerin

üzerine denk gelecek biçimde, üçerli demet sütunlar arasndaki sivri kemerlerin içerisi, mukarnaslarla doldurul-

mutur. Bu mukarnaslarn da üst ksmnda, ortas sepet örgüsü biçiminde yontulmu madalyonu andran bitkisel

bir bezeme, bu süslemelerin hemen üzerinde de zikzak eklindeki çat korniinin biçimine uyum salayan,

bitkisel süsleme kua bulunmaktadr. Ayrca sütun eklinde üçerli silmelerin balklarnn üst ksmlarnda.

Batllama Dönemi Osmanl camilerinde sklkla karlatmz,310 barok karakterli bir nevi ku köklerine*

benzeyen konsollar yerletirilmitir.311 Ku evlerinin ve sivri kemerler içerisinde mukarnaslarn yer ald göv-

denin üçüncü bölümünde, 45 derece eimle darya tant yaparak oluturulan zikzakl firizlerden, türbenin

konik çatsna geçi salanmasyla312 oluan on altgen forma uygun, zikzak dilimli on altgen bir külahla türbe-

nin üzeri kapatlmtr.

Hamza Gündodu, Doubayaztt shak Paa Saray , Ankara, 1991, s. 45; Yüksel Bingöl, shak Paa Saray , Ankara, 2008, s. 226
308

Nurcan nci, “XVIII. Yüzyl stanbul Camilerine Bat Etkisiyle Gelen Yenilikler”, Vakflar Dergisi, S. XIX, Ankara, 1985, s. 228
309

Mahmut Akok, “Ar Doubayazt’da shak Paa Saray Röleve ve Mimarisi”, Türk Arkeoloji Dergisi, S. X-II, Ankara, 1961, s. 45
310

Yusuf Çetin, Tarihi Kalntlar ve Kültürel Deerleri leAr , Ar, 2012, s. 93

Bu konudaki yayn için bkz. : Arseven, 1954; Barta, 1996. Dekoratifamaçl yaplm olan ku kökleri, adeta sivil mimarinin maketi tarznda kularn barn-

malar için, binalarn cephelerine estetik salamak amacyla yaplmlardr.
311

örcün Barta, “Anadolu’dan Baz Ku evleri”, Aslanapa Armaan, Ankara, 1996, s. 29 ; Haldun Özkan, “shak Paa Türbesi Üzerindeki Bölgesel Etkiler”,

Günein Doduu Yer : Doubayazt Sempozyumu, stanbul, 2004, s. 313

Yüksel Bingöl, shak Paa Saray ,
Ankara, 2008, s. 141
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Plan 6. Türbenin plan (Akok’dan)

Sekizgen formlu türbenin, douya bakan sekizinci cephesinde, küçük bir kap açklna yer verilmitir.

Bu küçük kap açklndan oldukça dik ve dar olan, on iki basamakl merdivenlerle inilerek, dikdörtgen plan-

l mezar odasna ulalmaktadr (Plan 6). Sarayn II. avlusunda bulunan türbe, dier türbelerden farkl olarak

mekann, cenazelik ksmn yerletirmeye elverili olmamasndan dolay, 2.65x5.68 m ölçülerindeki alt kat, üst

kattan ilk kez bu derece birbirinden kaydrlm durumda ina edilmitir.313 ki katl olarak nitelendirilen türbe-

nin üst kat, sadece mezar odasna girii salayan bölüm konumunda düünülmü ve içerisinde mekan bulunma-

masndan dolay, dorudan merdivenlerle cenazelik bölümüne inilmektedir314 (Çizim 21). Türbe mimarisinde

rastlanmayan bu özellikleriyle farkllk gösteren türbe, geleneksel Selçuklu türbe mimarisi uygulamasnn dna
çkmaktadr. Cenazelik ksm ise, dikdörtgen kap açkl ve kapnn üst ksmndaki yuvarlak pencerenin dn-
da, güney cephede II. avluya açlan dikdörtgen, üzeri çift meyilli çat ile örtülü, küçük bir kulübe görünümünde

ki iki basit pencere ile aydnlatlmaktadr. Ayrca bu kulübe görünümlü yap, cenazelik ksmn havalandrma

amaçl da kullanlmaktadr.

shak Paa Saray kompleksi içerisinde ina edilen türbe de olduu gibi, Anadolu Selçuklu mimarisinde

caminin yannda veya avlusunda yer alan türbelerle birlikte, Osmanl mimarisinde külliye içerisinde bulunan

türbe örnekleriyle de karlamaktayz.315 Buna örnek olarak, Süleymaniye Külliyesi’ni (1559) verebiliriz. shak

Paa Saray’nda bulunan türbe, zengin dekorasyonuyla daha çok Selçuklu türbelerini hatrlatyor olsa dahi, o

bölgenin ve yapld dönemin özelliklerini tayan mimarisi ile bezemesi dahil olmak üzere, birebir kyaslaya-

bileceimiz bir kümbet bulunmamaktadr.

313
Orhan Cezmi Tuncer, Anadolu Kümbetleri II, Ankara, 1991, s. 12-13

314
Haldun Özkan, “ishak Paa Türbesi Üzerindeki Bölgesel Etkiler”, Günein Doduu Yer : Doubayazt Sempozyumu, stanbul, 2004, s. 317-320

1
’

Yüksel Bingöl, shak Paa Saray, Ankara, 2008, s. 143

Fotoraf 54. Türbenin giri kapsÇizim 21. Türbenin kesiti (Akokdan)
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HAREM

Taçkap

kinci avlunun bat duvarnda, kitabeleri ve

bezemeleri açsndan youn olan antsal taçkap ile

harem ksmna geçilmektedir (Fotoraf 55). Hare-

min tek giri kaps olan bu taçkap, I. taçkapdan, II.

taçkapdan ve selamlk taçkapsndan hem süsleme

açsndan hem de inas açsndan farkl özellikle-

re sahiptir. Günümüze kadar ulaabilen izlerden ve

eski gravürlerden de anlalaca gibi, iki katl bir

özellik gösteren harem ksmnn üst katlar yklm
olmasnn yannda, II. taçkap gibi iki katl özellik

gösteren316 harem taçkaps fazla zarar görmemitir

(Çizim 22).

Taçkapnn gösterili dikdörtgen d cephesi,

ikinci katn da içine alacak ekilde üç yandan yu-

varlak kaln bir silme ile çevrelenmekte ve bu ka-

ln silmeyi de iç ksmda takip eden ince bir silme

daha bulunmaktadr. Kapnn etrafn çevreleyen bu

iki silmeden sonra, cephede en hareketli ve göste-

316 Hamza Gündodu, Doubayaztt tshak Paa Sarayt, Ankara, 1991, s.

48-49; Mahmut Akok, “Ar Doubayazt’da shak Paa Saray Röleve

ve Mimarisi”, Türk Arkeoloji Dergisi, S. X-II, Ankara, 1961, s. 44 Çizim 22. Harem taçkap, Rölövesi (Akok’dan)
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rili bölümü oluturan geni bordür düzenlemesi yer

alr (Fotoraf 56). Bu ana çerçeve kua altta, “Arma”

tarznda profilden yaplm, karlkl birbirine bakan,

iki aslan figürü ile balamaktadr. Aslann kuyruundan

balayarak dalgal bir ekilde “S” kvrml sarmak

biçimindeki süslemeler ve stilize bitkisel motifler, di-

er aslann kuyruuyla bütünleerek etkili bir görünüm

sergiler. Kvrlarak giden süslemelerin aralarnda da bir

ters bir düz olmak üzere vazodan çkan bitkisel motif-

lere yer verilmitir. Boyu geniliine oranla, gelenek-

sel taçkaplardan çok yüksek bir anlayla ele alnarak,

gösterili cepheye sahip taçkapnn asl giri ksmna,

kesme bazalt talardan yaplm üç kademeli yuvarlak

merdivenle ulalr. Alt ksmdaki dikdörtgen kap giri-

i açkl da, dier kaplarda olduu gibi mukamasl

bir kavsaraya sahiptir. Bu dikdörtgen giri açklnn
etraf bitkisel bir bordür ile çevrelenmi, bordür üze-

rinde sekiz satrlk kitabe kua yer almaktadr. Kitabe

kuann hemen üzerinde alt ksmda oldukça yüksek

balayp yukarya doru yüzeyselleen, üzerinde stili-

ze bitkisel motiflerin bulunduu mukamas sralarndan

oluan kavsara, zeminden itibaren balayan sivri kemer

formunda bir silme ile çevrelenmitir. Bu kavsarann

hemen üzerinde de, yine silmelerle çevrili küçük kare

bir ni yer alr. çerisi de dtaki kare forma uygun ta-

sarlanm iri yaprak ve dallarla oluturulan bezemelerle

zenginletirilmitir. XIX. yüzylda ahap çerçevelerde

görülen süslemeleri hatrlatr tarzda ki, bezemelerin bu-

lunduu çerçevenin içerisinde, “Hiive’l hallâkul-bâki”

ifadesinin317 yer ald kare kitabeden sonra, çok sayda

silmenin meydana getirdii bir çerçeve ortasnda, ya-

pnn ikinci katna ait balkon penceresi bulunmaktadr.

Ayrca dikdörtgen kap giriinin iki yan kenarlarnda

yine yüksek kabartma olarak ele alnm, karlkl bi-

rer selvi aac motifi ilenmitir. Gösterili süslemeleri

dnda, kitabe açsndan da zengin olduunu ifade ede-

bileceimiz taçkapnn, dört ayr yerinde kitabelere yer

verilmesiyle dier kaplardan ayrmaktadr. Bu kitabe-

lerden ilki, taçkap çevresinin en üstünde uçlarnda iki

3,7 Hamza Gündodu, Doubayaztt shak Paa Saray , Ankara, 1991, s. 379.

“Hüvel hallakul-baki” ifadesinde, saray içinde yaayanlarn geçiciliini Al-

lah’n ebedi olacan belirterek, her kim olursa olsun herkesin bu kap al-

tndan eilerek geçeceini hatrlatmaktadr.

Fotoraf 56. Harem taçkap, geni bordür düzenlemesi

Fotoraf 57. Harem taçkapsnn her iki yannda bulunan aaç
motiflerinden biri
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kartuun bulunduu kitabedir. Dierlerini ise taçkapnn ikinci srasndaki kitabe, üçüncü srada yer alan kare

kitabe ve taçkap niini üç yandan çevreleyen sekiz satrlk kitabe olarak sralayabiliriz.

Harem giriini dier kaplardan daha gösterili ve dikkat çekici ekilde farkl klmak amacyla, kap çev-

resinin iki yan bo braklmamtr. Her iki yanda silmelerin oluturmu olduu dikdörtgen niler içerisine,

neredeyse duvardan bamsz heykel tarznda, üç boyutlu stilize aaç motifleri yerletirilmitir (Fotoraf 57).

Türü anlalamayan bu stilize aaç, vazoya benzer kaideden çkarak, en tepede üçlü bir taç yaprakla sonuçlan-

maktadr.

Fotoraf 58. Muayede salonu

Salon (Muayede Salonu)

Geleneksel Türk konaklarndaki sofalarla karlatrabileceimiz shak Paa Saray ’ndaki salon, ilevsel

olarak Topkap Saray’ndaki “Hünkar Sofras

”

ile de kyaslanabilir.318 Özenle tasarlanan, Paa’nn özel toplant-

larnn yapld, elence ve merasimlerin düzenlendii, burada yaayanlarn akamlarn geçirdikleri 319 muaye-
de salonu (Fotoraf 58), mimari tasarmn zenginlii ile 1841 ylnda saray ziyaret eden Wagner’in ifadesiyle,
“htiaml salonun

”
zengin bezemeleri bu bölümü dier mekanlardan ayrarak özel klmaktadr.320 Bununla ba-

318 Yüksel Bingöl, shak Paa Saray , Ankara, 2008, s. 1 68
Mahmut Akok, “Ar Doubayazt’da shak Paa Saray Röleve ve Mimarisi” Türk Arkeoloji Dergisi, S. X-II, Ankara, 1961s. 39; Hamza Gündodu, shak Pasa
Saray

, 1991, s. 50-51; Yüksel Bingöl, Der shak Pascha Palast in Doubayazt am Berg Ararat, Berlin, 1982, s. 87
320 Yüksel Bingöl, shak Paa Saray , Ankara, 2008, s. 166

90
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Fotoraf 59. Muayede salonu dou kaps Fotoraf 60. Muayede salonu bat kaps

lantl olarak “Hünkar Sofras ”nn duvarlarnda aynalar, padiahn adna yazlm sanatsal yazlar gibi, shak

Paa Saray salonunun iç cephesinde de, shak Paa’y öven beyitlerden oluan kitabeler bulunmasyla, “Hünkar

Sofras ”nn örnek alnd ifade edilebilir.
321 Harem bölümü içerisinde özel bir mekan olarak tasarlanan salon,

eskiden olduu gibi bugün de sarayn en önemli mekan olarak kalabilmitir.

Kuruluu ve süsleme özellikleri ile dikkat çeken salon, Paa’nn özel yaam için tasarlanm, haremin en

önemli mekandr. Haremin merkezinde bulunan salona, harem taçkapsndan geçildikten sonra, sa taraftaki

küçük bir odadan geçilerek ulalmaktadr (Plan 7).

Dou bat dorultusunda 7.50 x 14.00 m boyutlarn-

da322 dikdörtgen planl salonun, biri douda dieri

ise bat ksmda olmak üzere karlkl yerletirilmi

birer kaps bulunmaktadr. Dou cephenin ortasna

dikdörtgen girie sahip yuvarlak kemerli, derin ni

içine yerletirilen kapnn (Fotoraf 59), yuvarlak

kemeri içerisinde çift hatla bezenmi kartu içinde

bir kitabelik yer almaktadr. Sade görünüme sahip

olan kapnn, her iki yanna yerletirilen kör pence-

relerle cephe hareketlendinlmeye çallmtr. Sa-

lonun bat yönündeki kap ise, haremin “L” eklin-

deki koridoruna açlmaktadr (Fotoraf 60). Salona Plan 7. Harem bölümünün genel plan (Akokdan)

321
Yüksel Bingöl, shak Paa Saray , Ankara, 2008, s. 166 ; Enver Koçu, Topkap Saray , stanbul, 1943, s. 184

322
Yüksel Bingöl, Der shak Pascha Palast in Doubayazt am Berg Araraty Berlin, 1 982, s. 87
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bakan yüzü daha süslü olan bu dikdörtgen

kap, dta ince bir silme ile çevrelenmi, bu

silmenin iç ksmnda da bitkisel ve geomet-

rik motiflerden oluan geçmeli bir bordür

kapy çevrelemektedir. Bu bordürden son-

ra sivri kemer içerisinde, salondan yarm

daire formundaki üç basamakl merdiven-

le çklarak ulalabilen, dikdörtgen kap

açkl bulunur. Bu kapnn etraf da kv-

rk dal, üzüm yapra ve üzüm salkmlar

olarak deerlendirebileceimiz süslemeler,

alt ksmda karlkl birbirine bakan vazo

benzeri bir formdan çkarak yükselmekte-

dir. Bitkisel motiflerden oluan bu bordür

düzenlemesinin üst ksmnda da, dikdört-

gen bir kitabelie yer verilmi, onun üzeri

de iç içe geçen halkalarla birlikte, üzüm ya

da inci tanesini hatrlatr tarzda formlar-

la dolgulanan stilize yaprak motiflerinin

oluturduu madalyonla sonuçlanmaktadr.

Ayn zamanda kapnn her iki yan ksmla-

rnda pencere eklinde, dikdörtgen kör ni-

lere de yer verilmitir. Kitabeler, bitkisel ve

geometrik geçmeler, pencere açklklar ve

kör nilerle zenginletirilmi salon, dou
ve bat yönlerde ikier sütuna bindirilmi,

üçer kemerle üç ksma bölünmütür. Üst

örtüsü olmayan salonun, prizmatik kaideler

üzerinde yükselen tek parça tatan yaplm
sekizgen gövdeli sütunlar, bitkisel ve sti-

lize ar motifleriyle süslenmi mukamasl

balklarla tamamlanmtr (Çizim 23). Bu

sekiz köeli sütunlar üzerine oturan üç siv-

ri kemerin üzerinde de, bitkisel motifler ve

bunu dtan geçmeli motiflerin bulunduu

iri bir silme çevrelemektedir (Fotoraf 61)

(Çizim 24).

Sarayn dier ksmlarnda olduu

gibi düzgün ta içiliine sahip olan salon,

pencerelerin altndan balamak üzere yatay

bir silme ile boydan boya çevrelenmektedir.

Bu yatay silme ile zemin arasnda 1.28 m

Çizim 23. Muayede salonu, mukamasl sütun bal
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Çizim 25. Muayede salonu güney cephe, Rölövesi (Bingölden)

yüksekliindeki 323 boluk, siyah ve sar renklerde ki düzgün kesme talarn alternatif ekilde dizilmesi suretiyle,

çeitli ekillerin oluturulduu estetik bir duvar kaplamas yapm gerçekletirilmitir. Silme ile sonlanan bu

duvar kaplamalarnn üzerinde, duvarlar boyuna bölen çifte sütunlar ve bunlarn oluturduklar dikdörtgen pen-

cereler ile kör niler, üzerinde kaln yuvarlak silme pervazlar bulunmaktadr.324

Salonun güney cephesinde kör ni üzerinde bulunan tek bir pencere açklna yer verilmi (Fotoraf 62),

bu küçük dikdörtgen pencere açkl da, sarayn hamam bölümüne açlmaktadr. Bunun dnda bu cephede

silmelerle çevrili dikdörtgen kör niler bulunur (Çizim 25). Kuzey ksmda ise, harem koridoruna bakan dikdört-

gen üç pencere açklna yer veril-

mi (Fotoraf 63), bu pencerelerin

yan ksmlarnda da silmelerle çevri-

li birer sar ni yerletirilerek, cep-

hede denge salanmaya çallmtr

(Çizim 26). Çok sayda, rokoko çer-

çeveler içerisinde yazlm ayetler,

hadisler ve îshak Paa’y öven kita-

belerin325 bulunduu salonun kuzey

cephesinde, üç pencere açklnn
üzerinde dörder satrlk dikdörtgen

formda üç kitabeye, güney cephede

de iki kör ni üzerinde, dörder satr-

lk iki kitabeye rastlanmaktadr. Ha-

rem ksmnn dier bölümlerinden

daha zengin süslemelere sahip olan salon, kitabeleri, yatay ve dikey silmeleri, farkl renkte ta kullanm, temiz

içilie sahip bitkisel ve geometrik süslemeleri, silmelerle çevrelenmi kör nileri ve pencere açklklar, zengin

dekoru ile bir taçkapy hatrlatan bat kaps, salon ksmnn önemli bir bölüm olduunu vurgulayarak, etkili ve

gösterili mekann meydana gelmesinde etken olmutur.

323
Yüksel Bingöl, shak Paa Saray, Ankara, 2008, s. 161

324 Mahmut Akok, “Ar Doubayazt’da îshak Paa Saray Röleve ve Mimarisi”, Türk Arkeoloji Dergisi, S. X-II, Ankara, 1961, s. 40; Hamza Gündodu,

Doubayazt shak Paa Saray , Ankara, 1991, s. 52
325 Mahmut Akok, “Ar Doubayazt’da îshak Paa Saray Röleve ve Mimarisi”, Türk Arkeoloji Dergisi, S. X-II, Ankara, 1961, s. 53; Hamza Gündodu,

Doubayazt shak Paa Saray, Ankara, 1991, s. 53

Fotoraf 62. Muayede salonu güney cephe
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En az zarar gören bölümlerden biri olan salonun, bugün için ikinci kata sahip olup olmad ne ekilde bir

örtü sistemi ile örtülü olduu tam olarak netlik kazanmamakla birlikte, çeitli aratrmaclar bu konu hakknda
farkl görüler öne sürmektedirler. Bu görülerden biri, burasnn üstü kapal ve yukardank alan bir salon

deil, bir iç avlu olduunu ifade ederek, ikinci katnn ahap olabilecei ileri sürülmekteyken,326 farkl bir görü
olarak, burasnn cam tabaka ile örtülü, tavandan alan tek katl kabul ve elence salonu olduu belirtil-

mektedir.327 Ayrca burann üst örtüsünün, sarayn yapld yllarda etkili olan, barok üslubunun yaygnlama-

syla balantl olarak, böyle salonlarn

üzerlerini örtmek için genellikle kenar-

lardan ortaya doru daralan, tekne tonoz

örtü biçimleri kullanld düüncesi de

mevcuttur.328 ç avluya bakan cephele-

rin düzenleniiyle, döemenin harem

bölümünün dier ksmlarndan 60 cm
daha düük olmasyla, iki uçtaki kapla-

rn önünde yer alan ve bir avlu hacmi-

ne geçii alglatan üç basamakl merdi-

venlerden, Türk konut geleneindeki

haremlik-selamlk ayrmndan, buraya

haremde yaayanlar dnda misafirlerin

arlanamayaca , bunu için selamlk
bölümünde yeterli alann bulunmas gibi nedenlerden dolay, bu bölümün bir kabul salonu, merasim ve elence
salonu, muayede salonu deil “Harim iç avlusu” olmas gerektii görüüde ileri sürülmektedir.329

Bu görülerle balantl olarak, üst örtüsü ve ilevsellii üzerinde kesin sonuçlara varlamayan bu meka-
nn, muayede salonu olarak kullanlmas olas olmasyla birlikte, Osmanl Saraylar’nda “Talk” olarak bilinen

“ç avlu” tarznda haremde yaayan saray mensuplar tarafndan kullanlan bir “Harim iç avlusu" olduu da
ifade edilebilir.330

326 Gazanfer Erim, “tshak Paa Saray”, Türkiyemiz, S. XXII, stanbul, 1977, s. 32“ Mahmut Akok, ‘Ar Doubayazt’da shak Paa Saray Röleve ve Mimarisi”, Türk Arkeoloji Dergisi, S. X-II, Ankara, 1961, s. 39328 Hamza Gündodu, Doubayazt tshak Paa Saray, Ankara, 1991, s. 52
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330 Yusuf Çetin, Tarihi Kalntlar Ve Kültürel Deerleri le Ar, Ar, 2012, s. 97

Fotoraf 63. Muayede salonu kuzey cephe
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Çizim 27. Harem odalar (içten) kuzey cephe, Rölövesi (Bingöl'den)

Harem Odalar

Harem odalar, sarayn kuzey cephesinin bir bölümünü, bat cephesinin tamamn kaplayacak ekilde “L”

koridor üzerinde sralanmtr (Fotoraf 64). Kuzey cephede, selamlk odalar, cami, son cemaat ksm ile ayn

hizada yerletirilmemi olan harem odalar 7 m kadar içeri alnarak,331 harem bölümünü çevreleyen hasbahçenin

bu ksmda oluumu salanmtr.

Dikdörtgen planl, yaklak 20 m2

lik
332

bir alan kaplayan kuzey cephede,

birbirine paralel alt harem odas yer al-

maktadr (Çizim 27). Bu odalarn da
gelen cephelerinde, yuvarlak kemerli

niler içerisine ikier pencere açkl
ile aralarnda birer ocak, yan cephelerde

ise niler bulunmaktadr. Kuzey korido-

rundan biraz daha geni olan bat kori-

dorunun üzerinde bulunan alt harem

odas ise, birbirleriyle farkl boyutlarda

ina edilmitir. Bu odalarnd cephele-

rinde, dier odalarda olduu gibi yuvar-

lak kemerli derin niler içerisinde ikier

pencere, aralarnda ocak, yan cepheleri-

ne de niler yerletirilmitir. Köe oda-

larnn da dier odalara göre, kuzey ve

güney cephedeki muhteem manzaraya

bakan, dikdörtgen açklklara sahip pen-

cere saysnn fazla olmasyla beraber,

pencere arasnda ocak ve yan cephelerde

de, nilere yer verilmi olduu görülür

(Fotoraf 65). Ayrca kuzey köede yer

alan ikinci ve üçüncü odalarn zeminin-

de, kalkerli kesme tala kapl havuzlar

yaplmak suretiyle, içerisine su veya kar

doldurularak, erbet ve dier içecekleri

Fotoraf 64. Harem koridoru

Fotoraf 65. Kuzeybat köedeki harem odas

331 Hamza Gündodu, Doubayazt shak Paa Saray , Ankara, 1 99 1 , s. 54
332

Bülent Çetinor, “tshak Paa Saray Doubayazt”, lgi Dergisi, S. 40, stanbul, 1984, s. 20
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soutma amaçl kullanlm olabile-

cei ifade edilebilir.
333

Bat ve kuzey cephenin dn-
da, güney cephede de harap bir du-

rumda, hakknda fazla bilgiye sahip

olunamayan mutfak bölümünün, iki

yannda devam ettii ifade edilen, ha-

rem odalarnn varlndan da, bahse-

dilmektedir.334 Bingöl ise
335 koridorun

güneyinde yan yana sralanan bu üç

odann, mutfak personeline ait oldu-

unu belirtmektedir. Eski gravürler-

den ve yapnn kalntlarndan iki kat- Fotoraf 66. Haremin cami ile bitiik odas

l olduu anlalan, ancak günümüze

tavanlar yklm olarak ulaabilen harem odalarnn, alt katla ayn planda olan üst katlar, daha çok önemsene-

rek iyi bir içilie sahip olduu, bugün fazla hasar görmeden ulaabilen cami ile odann ortak duvarnda ayakta

kalabilmi yüklük, dolap, erbetlik ve kandillikten anlalmaktadr336 (Fotoraf 66). Üç yönden bahçeyle çevrili

olan harem bölümünün iki katl bir özellik gösteren odalarnn, üst örtüsünün düz dam eklinde olduu ifade

edilmesiyle birlikte,
337 bat cephede ikinci kata çk salayan merdivenin, bahçeye inen merdivenin yannda

olduu tahmin edilmektedir.338

Harem Bat Avlu Kaps

Harem odalar arasnda bulunan

bir aralkta, oldukça dik merdivenler-

le inilerek ulalan kap, harem kütle-

sini güney, bat ve kuzey yönlerden

çevreleyen hasbahçeye açlmaktadr

(Fotoraf 67). Harem duvarnn bat

ksmnn ortasnda yer alan kapnn

tasarm, kullanlan malzemesiyle di-

er kaplardan farkllk göstermesiyle

beraber, iyi korunarak orjinal mimari

özellikleriyle günümüze kadar ula-

abilmitir. Küçük boyutlarda basit,

süslemesiz prizmatik formda, cephe-
Fotoraf 67. Harem bat avlu kaps

333 Yüksel Bingöl, îshak Paa Saray, Ankara, 2008, s. 154
334 Hamza Gündodu, Doubayazt shak Paa Saray, Ankara, 1991, s. 55
335 Yüksel Bingöl, shak Paa Saray, Ankara, 2008, s. 1 54
336 Mahmut Akok, “Ar Doubayaztda shak Paa Saray Röleve ve Mimarisi”, Türk Arkeoloji Dergisi, S. X-II, Ankara, 1961, s. 39; Hamza Gündodu,

Doubayazt shak Paa Saray, Ankara, 1991, s. 50-51; Yüksel Bingöl, Der shak Pascha Palast in Doubayazt am BergArarat, Berlin, 1982, s. 87
Semavi Eyice, shak Paa Saray , Türk Ansiklopedisi, C.XX, Ankara, 1972, s. 235; Mahmut Akok, “Ar Doubayaztda shak Paa Saray Röleve ve Mi-
marisi”, Türk Arkeoloji Dergisi, S. X-II, Ankara, 1961, s. 41

338 Mahmut Akok, “Ar Doubayaztda shak Paa Saray Röleve ve Mimarisi”, Türk Arkeoloji Dergisi, S. X-II, Ankara, 1961, s. 40; Bülent Çetinor, “shak Paa
Saray Doubayazt”, lgi Dergisi, S. 40, stanbul, 1984, s. 20
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Çizim 28. Haremin bat cephesi, Restitüsyon (Bingöl'den)

den öne çkan kapnn üzeri, düzgün kesme tatan oluan yar piramidal bir ekilde sonuçlanarak, köelerde

silmelerle kavranmtr. Kapy çevreleyen silmenin üzerinde de büyük mukamas balkl iki sütuna339 oturan

sivri kemer, kapnn küçük boyutlarda yuvarlak kemerli giri açkln ve bu küçük açkln üzerinde bulunan

dikdörtgen pencereyi çevrelemektedir. Haremin bat cephesinin ortasnda yalnzca hasbahçeye açlan kap, dier

kaplara göre çok küçük boyutlarda ve bazaltdan yaplm olmasyla farkllk gösterir. Haremin su basman du-

varlar ile beden duvarlarn ayran silmelerin, kapda kesintiye uramasnn yansra harem cephesinde pencere

aralarna yerletirilen dekoratif öelerin de bir bölümü kapnn altnda kalmtr. Bununla balantl olarak kap-

nn, cepheyle birlikte tasarlanmad, sarayn kurulduu platformda çok önceden yaplm bir yapya ait olduu

ve bat harem cephesi tamamlandktan sonra, duvarn ortasna yerletirilmi olmas sonucuna varlmasna neden

olmutur340 (Çizim 28).

Hamam

Harem ksmnda bulunan hamam, kuzey tarafta salon ile güney cephede mutfak arasndaki bolua yer-

letirilmitir. Dou-bat dorultusunda olan bu bölüm, birbiri ile balantl sekizgen planl soyunmalk (souk-

luk), kare planl ykanma yeri (scaklk) ve külhan ksm dahil olmak üzere, üç bölümden meydana gelmitir

339 Mahmut Akok, “Ar Doubayazt’da îshak Paa Saray Röleve ve Mimarisi”, Türk Arkeoloji Dergisi, S. X-II, Ankara, 1961, s. 44; Yüksel Bingöl, shak Paa
Saray, Ankara, 2008, s. 174

340 Mahmut Akok, “Ar Doubayaztda îshak Paa Saray Röleve ve Mimarisi”, Türk Arkeoloji Dergisi, S. X-II, Ankara, 1961,s. 45; Hamza Gündodu,

Doubayazt shak Paa Saray, Ankara, 1991, s. 56; Yüksel Bingöl, shak Paa Saray, Ankara, 2008, s. 176
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(Çizim 29). Harem “L” koridoruna açlan ayrca mutfaa geçii de salayan üzeri beik tonozla örtülü ksa kori-

dorun, kuzey yöne bakan kap açklyla scakla, kuzeybatsnda bulunan kap ile de souklua geçilmektedir.

Külhan ksm ise, taçkap arkasnda bulunan koridorun batsnda yer almaktadr. Giyinip, soyunmak, hamamdan
sonra dinlenmek için tasarlanm soukluk ksm, 3.80 m çapnda341 sekizgen planl olup, sekiz köeli kubbeden

oluan üst örtüsünün ortas, bugün çökmü vaziyettedir.342

Soukluk bölümünün iç mimarisinde, silme

eklinde ince sütunlar ve her cepheye sivri kemerli

niler yerletirilmi olmasnn yansra bazlarnn

içlerinde de küçük nilere yer verilmitir. Ayrca

bu bölümün harem dairesi koridoruna bakan küçük

bir penceresi de bulunmaktadr (Fotoraf 68). So-

uklukla külhan arasnda kalan ykanmak için ta-

sarlanan scaklk bölümü ise 3.20 m büyüklüünde

ve kare planldr343 (Fotoraf 69). Soukluk ksmna
göre daha küçük boyutlarda ina edilen scakln

üzeri, üç köe pandantiflere basan sekiz köeli bir

kubbeyle örtülmütür.344 Souklua göre iç mimari-

sinde, daha sade bir tasarma sahip olan scakln,

duvar yüzeylerinde çralklara yer verilmesiyle bir-

likte, salona açlan bir de, basit dikdörtgen penceresi

bulunmaktadr. Bu pencerenin scakl aydnlatma-

s yannda, muayede salonuna scak hava vermesi

için tasarland tahmin edilmektedir.345

Soukluk ve scaklk bölümleriyle ard arda

sralanan külhan ksm ise, scakln dousunda

mutfakla salon arasnda bulunmaktadr. Hamama
Fotoraf 69. Hamamn scaklk bölümü, içten görünüü

541 Yaar Suba Direk & ükran Sevimli, “Osmanlda Hamam Yaplar ve shak Paa Saray’ndaki Yansmalar” II. Uluslararas Ar Da ve Nuh'un Gemisi
Sempozyumu, stanbul, 2009, s. 598

342 Mahmut Akok, “Ar Doubayazt’da shak Paa Saray Röleve ve Mimarisi”, Türk Arkeoloji Dergisi, S. X-II, Ankara, 1961, s. 39; Yüksel Bingöl, shak Paa
Saray, Ankara, 2008, s. 173; Yusuf Çetin, Tarihi Kalntlar Ve Kültürel Deerleriyle Ar, Ar, 2012, s. 100

343 Yüksel Bingöl, shak Paa Saray, Ankara, 2008, s. 174
344 Yusuf Çetin, Tarihi Kalntlar Ve Kültürel Deerleri le Ar, Ar, 2012, s. 100
345 Yaar Suba Direk 8c ükran Sevimli, “Osmanlda Hamam Yaplar ve shak Paa Saray'ndaki Yansmalar”, II. Uluslararas Ar Da ve Nuh’un Gemisi

Sempozyumu, stanbul, 2009, s. 599
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Çizim 30. Sarayn mutfak bölümü kesiti (Akok’dan)

Fotoraf 70. Mutfan havalandrma menfezi

ve mutfaa scak su veren haremin bir

bölümünü stan, üzeri beik tonozla

örtülü, dikdörtgen planl külhan346 bö-

lümünün odun atma açkl da, mut-

fan kuzeydou giriinin yannda yer

almaktadr.347 Türk hamam mimarisine

uygun olarak planlanan shak Paa Sa-

ray Hamam, haremde yaayanlar için

düünülmü olmasndan dolay, souk-

luk, scaklk ve külhan bölümleri, bu

dorultuda ihtiyaçlar karlayacak öl-

çülerde uygulanmtr.

Küçük boyutlarda yaplm olan

hamam, kendi stma sistemi ile bütün

haremin snmasn salayarak, günü-

müzün kalorifer sisteminin bir benzeri-

nin ilk uygulamas olmasndan dolay,

önemli bir yere sahiptir.
348

Mutfak

Hamamn güney tarafnda bulu-

nan mutfak bölümüne, salonun bat ka-

psndan geçilerek ulalabilen “L” ko-

ridoru üzerinde yer alan ve dou tarafa

açlan küçük bir koridor ile ulalmak-

tadr. Harem taçkapsndan girdikten

sonra uzun koridorun sonunda, güney

ksmdaki bir baka kap açkl ile de

mutfak bölümüne geçi salanmaktadr

(Çizim 30). Tek bölümden oluan mut-

fak ksm, dier harem odalaryla ayn

yükseklikte, iki katl özellik göstermek-

tedir.
349 Oldukça yüksek bir tavana sa-

hip olan mutfak, 100 m2 ye yakn kare

planl alan kaplamasyla350
birlikte,

karlkl olarak duvarlardan atlan iki-

3,6
Yüksel Bingöl, shak Paa Saray, Ankara, 2008, s. 175

Hamza Gündodu, Doubayazt shak Paa Saray , Ankara, 1991, s. 57

Hamza Gündodu, Doubayazt shak Paa Saray , Ankara, 1991, s. 57
349

Hamza Gündodu, “Osmanl Hanedan Saraylar Konusunda Bir Deneme ve Doubayazt shak Paa Saray”, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

Aratrma Dergisi, S. XIV, Erzurum, 1986, s. 32; Hamza Gündodu, “Doubayazt’taki shak Paa Saray ve Gerçekler”, Milli Saraylar Sempozyumu, stanbul,

1985, s. 41
350

Mahmut Akok, “Ar Doubayazt’da shak Paa Saray Röleve ve Mimarisi”, Türk Arkeoloji Dergisi, S. X-II, Ankara, 1961, s. 38; smet Alpaslan, Atatürk

YlndaAr , Ankara, 1982, s. 177
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Fotoraf 71. Mutfak bölümünün içten görünümü

er kemerle desteklenen ,dokuz bölümlü üst örtüye sahiptir.
351

Kaim duvarl mutfak bölümünün orta ksmnda, kö-

elerde karlkl olarak yerletirilmi kemerler, üst ksmda
kare eklinde havalandrma menfezini meydana getirmek-

tedir.
352 Böylelikle duman ve yemek kokularnn mutfaktan

daha çabuk çkmas, havalandrmann daha çabuk gerçekle-

mesi salanmtr. Çatnn ortasnda da yansyan, sekizgen

gövdeye sahip havalandrma menfezinin dört yüzünde (Fo-

toraf 70), dikdörtgen geni açklklara yer verilirken, dier

dört yüzünde de bu dikdörtgen açklklardan daha yukar

yerletirilmi, yuvarlak kemerli küçük açklklar bulunmak-

tadr. Gerek plan gerekse ekil itibariyle Selçuklu türbeleri

tarznda353 olan havalandrma menfezi, sekizgen gövde ile

uyumlu, hava artlarna kar dayankl, tatan yaplm pi-

ramidal bir külahla örtülüdür.

Mutfan, güney cepheye açlan iki dikdörtgen pen-

ceresi ve bu pencereler arasna yerletirilmi bask kemerli

bir bacaya sahip ocak bulunmaktadr (Fotoraf 71). Ocan,

551 Yusuf Çetin. Tarihi Kalntlar Ve Kültürel Deerleri le Ar, Ar, 2012, s. 100

Hamza Gündodu, Doubayazt tshak Paa Saray, Ankara, 1991, s. 58; Mahmut Akok, "Ar Doubayazt’da tshak Paa Saray Röleve ve Mimarisi”, Türk
Arkeoloji Dergisi, S. X-II, Ankara, 1961, s. 38

355 Yusuf Çetin, Tarihi Kalntlar Ve Kültürel Deerleri le Ar, Ar, 2012, s. 100

Fotoraf 72. Mutfak çeme ve kitabesi
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sana ve soluna niler içerisine yerletirilen pencereler, aydnlatma amaçl yaplm olmasna karn, mutfan

yüksek tavanl geni mekann aydnlatmada yeterli olmamaktadr. Ayn zamanda mutfakta, önünde yala bu-

lunan çemenin üzeri, yemek yalar ve islerle kaplanarak, okunamayacak durumda olan dört satrlk kitabesi,

onarmlar srasnda temizlenmesiyle, okunabilmesi mümkün olmutur (Fotoraf 72). Mutfan bat bölümünde

ise mutfakla balantl olarak tasarlanm üzeri beik tonozla örtülü harem “L” koridoruna bir pencere ile açlan.

Çeitli yiyeceklerin korunmas için yaplm, derin dolap ve nilere sahip kiler ksm bulunmaktadr.354 Mutfak

XIX. yüzyl sonlar ve XX. yüzyl balarnda belli bir süre askeri kla olarak kullanlm, bu süre içerisinde de

buras yine ayn ilevini devam ettirmi ancak, ocaklarn yetersiz olmasndan dolay, içeride pencerelerin önüne

bacas bulunmayan ocaklar yerletirilmi, bu ocaklardan çkan yemek yalar, isler ve dumanlar duvara ileye-

rek, mutfak eski görünümüne dönütürülemeyecek ekilde siyah bir is tabakasyla kaplanmtr.355

l\valet

Sarayda bulunan tuvaletler içerisinde günümüze orjinal olarak ulaabilen sadece, harem bölümünün gü-

ney ksmnda bulunan harem tuvaleti olmutur (Fotoraf 73).

Harem odalarnn açld “L” ko-

ridorunun uç ksmna yerletirilmi, üzeri

beik tonozla örtülü, tek bir pencereye ve

karlkl yerletirilmi iki nie sahip olan

tuvalete, dou cephede ki kap açkl ile

ulalmaktadr.

Haremde orjinal haliyle günümüze

ulaabilmi olan bu tuvalet dnda, bu-

gün bulunmayan haremin üst katlarnda,

salonun kuzey dousunda ve salonun do-

usunda, kuzey-güney yönünde uzanan

mekanda, baka tuvaletlerin varlndan

da bahsetmek mümkün olabilir.
356 Bununla beraber ilk haliyle ulaamayan I. avludaki çemenin kuzeyinde, tu-

valet olarak kullanld düünülen üç küçük mekan daha mevcuttur.357 Ayn zamanda sarayda ki kaz çalmalar

sonucunda, harem tuvaletinin kanalizasyonunun 9 m yükseklikten aaya indirilerek, hasbahçede oluturulan

bir çukurda topland, buradan da 21 m uzunluundaki künklerden oluan kanalizasyon sistemiyle, aadaki

dereye boaltlm olduu ortaya çkarlmtr.358

Fotoraf 73. Harem bölümünün güney ksmnda bulunan tuvalet

354

Mahmut Akok, “Ar Doubayazt’da îshak Paa Saray Röleve ve Mimarisi”, Türk Arkeoloji Dergisi, S. X-II, Ankara, 1961, s. 58-59
355

Mahmut Akok, “Ar Doubayazt «da Îshak Paa Saray Röleve ve Mimarisi”, Türk Arkeoloji Dergisi, S. X-II, Ankara, 1961, s. 41; Hamza Gündodu,
“Doubayazt’taki Îshak Paa Saray ve Gerçekler”, Milli Saraylar Sempozyumu, stanbul, 1985, s. 41

356
Yüksel Bingöl, shak Paa Saray, Ankara, 2008, s. 175

357
Yüksel Bingöl, shak Paa Saray, Ankara, 2008, s. 87

358
Hamza Gündodu, “ shak Paa Saray Restorasyonunda Son Durum”, Aslanapa Armaan, stanbul, 1996, s. 139
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SARAYDA KULLANILAN
MALZEMELER VE TAÇI MARKALARI

Sarayda Kullanlan Malzemeler

Doubayazt’n sarp kayalklar üzerinde çevre ile bütünlemi etkili bir görünüme sahip olan shak Paa
Saray, düzgün kesme ta ve moloz tala birlikte yer yer ahap malzeme kullanmyla ina edilmi, eser olarak

günümüze kadar orjinal haliyle ulaamamtr.

359 Sarayn, zaman içerisinde zemin katn örtüsü ile duvarlar, üst

katlarn tamam ve balkonlar yklm ,

360 bu ksmlardan günümüze gravürler hariç, ayrntl bilgi verecek hu-

suslar pek kalmamtr.

361 Ancak üst katlara ait bilgileri, gravürler ve bugün yerinde kalabilmi baz kalntlardan

örenebilmekteyiz .

362 Bu bilgiler dorultusunda, üst ve alt katlarn birbirleriyle hemen hemen ayn özellikleri

paylar ekilde yaplm ve kat bölmelerinin ahap kirili, üstlerinin ise teras eklinde düz damlara sahip olduu

anlalmaktadr .

363 Harap durumda günümüze ulaabilmi olsa dahi, sarayn yapmnda kullanlan malzemelerin

yaps gerei, uzun yllar dayanmasyla balantl olarak, yap halen bugün ki varln sürdürebilmektedir.

shak Paa Saray’nda olduu gibi eski çalardan beri yap malzemesi olarak kullanlan ta, doada bol

miktarda bulunmasnn yansra, tayc gücünün fazla olmas ve hava etkilerine dayankll gibi özellikle-

rinden dolay, yaplarn inasnda vazgeçilmez bir malzeme türü olarak kabul edilmesiyle, tercih edilen önemli

yap malzemelerinden birisi olmutur. Tan yontulmasnn güç olmasna ramen, dier malzemelerden zengin

ve görsel bir plastik etkiye sahip olduu da bilinmektedir. Orta Asya ve ran’da, yaplarn kerpiç ve tuladan

yer yer ise moloz tatan ina eden Türkler, Anadolu’ya geldiklerinde, çevrelerinde kalite ve renk bakmndan

bol miktarda ta bulunmas nedeniyle, yap malzemesinde köklü deiim yaayarak, ta malzemeyi Türk yap

sanatnda geni ölçüde kullanmaya balamlardr.

364 Anadolu’da, Grek, Frig, Roma ve Bizans gibi yerli kül-

türlerin çalardan beri kullandklar ta malzemeyle ve ustalaryla karlamalar bu deiiklikte önemli bir rol

359
shak Paa Kasr, Pirelli, S. 78, stanbul, 1971

360
Yeni Rehber Ansiklopedisi, “shak Paa Saray”, S. X, stanbul, 1993, s. 136

361

Mahmut Akok, “Ar Doubayazt’da shak Paa Saray Röleve ve Mimarisi”, Türk Arkeoloji Dergisi, S. X-II, Ankara, 1961, s. 35
362

Mahmut Akok, “Ar Doubayazt’da shak Paa Saray Röleve ve Mimarisi”, Türk Arkeoloji Dergisi, S. X-II, Ankara, 1961, s. 34-35
363

smet Alpaslan, Atatürk Ylnda Ar, Ankara, 1982, s. 174; Mahmut Akok, “Ar Doubayaztda shak Paa Saray Röleve ve Mimarisi”, Türk Arkeoloji Der-
gisi, S. X-II, Ankara, 1961, s. 35

369
Yldz Demiriz, Osmanl Mimarisinde Süsleme I (Erken Devir 1300-1453), stanbul, 1979, s. 1

1
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oynamtr.365 Yaplarda talar kesmeta, molozta olarak kullanlmasnn yansra baz bölgelerde, renk ve yap
farkll gösteren talarn, yaplarn farkl bölümlerinde kullanld da görülmektedir.

shak Paa Saray’nn, farkl bölümlerinde farkl türden talar kullanlmtr. Akok,366 yapda kullanlan

ta cinslerinin üç dört çeidi geçmediini belirtirken, buna karlk Bingöl367 sarayda, sar kalkerli ta (küfeki),

siyah bazalt ta, kzl kaba ta, volkanik ta, kalkerli krmz ta ve kireç ta olmak üzere, alt farkl ta cinsinin

kullanldn ileri sürmektedir.

Kesme tala ina edilen sarayn, inaat blokunun temeli için,Ar Da’nm eteklerinde bolca ve kolayca

bulunabilen oldukça sert bir malzeme olan, siyah volkanik ta kullanlmtr.368 Ayn zamanda yapnn su bas-

man ksmlarnda, sarayn yaknlarndan çkarlm olduu düünülen369 kzl kaba ta kullanlm,370 ancak

yontulmaya elverili olmamas nedeniyle, bu ta cinsi yapda fazla kullanm alan bulamamtr. Bu tan daha

çok harem bölümünün su bamannda, bodrum katlar ile hizmetli odalarnn ara duvarlarnda ve yapda dolgu

malzemesi olarak kullanm tercih edilmitir.371 Bütün binann iç ve d duvarlan, oda ve taban döemeleri,

kabartma süslemeler, kitabelikler, sütun balklar, kaplar ve bütün yap öeleri, bir tür küfekiye benzer krem

renkli kalker tayla yaplmtr.372 Küfeki tann yaps, ocaktan çkarld zaman oldukça yumuak ve ilen-

meye müsait olup güne ve havayla temas ettikten sonra sertlemektedir. Bu ta cinsinin daha çok Osmanl

döneminde kullanld bilinmektedir.373 Bu cins talarn, shak Paa Saray’nn yapmnda baz kaynaklarda,374

Ar merkez ilçesine bal Aadeve Köyü’ndeki ocaklardan çkartlarak 1 10 km uzaklktaki Bayazt’a getirile-

rek kullanld, baz kaynaklarda ise, saraya 25-30 km uzaklktaki Kortis Köyü’nden375 çkarlarak getirildii

ileri sürülmektedir.

Yapda kiremit renginde, kalkerli krmzms bir ta türü daha kullanlmtr.376 Suya olan dayanklln-
dan dolay caminin kubbesinde, yapnn d kaplamasnda, kulelerin ve türbenin üst gövdesinde kullanld
gibi, dekoratif amaçl olarak da, minarenin gövdesinde alternatif ekilde uyguland görülür. Küfeki tandan

gözenekleri bakmndan daha iri olan bu ta, renginden ve salamlndan dolay, bölgede en çok kullanlan

inaat malzemesi olmutur.377 Kötü hava artlarna daha dayankl olmas nedeniyle de, bu tan yapda oldukça

fazla kullanld dikkati çekmektedir.

Sarayda kullanlan bir baka ta türü de Ar bölgesinden çkarlan ve yap kompleksinin su bamanlar

bölümünde kullanlm olan siyah bazalt tadr.378 Bazalt, yaps youn gözenekleri küçük ve sert oluu nedeniy-

le oldukça dayankl, su emme katsays düük bir ta cinsidir.
379 Bundan dolay da sarayn, selamlk ve harem

ksm subasmanlarnda, avlu ile dier birimlerin subasmanlarnda, kap basamaklarnda, kap eiklerinde ve

365 Selçuk Mülayim, Anadolu Selçuklu Mimarisinde Geometrik Süslemeler, Ankara, 1982, s. 54; Yldz Demiriz, Osmanl Mimarisinde Süsleme I (Erken Devir
1300-1453), stanbul, 1979, s. 1

1

366 Mahmut Akok, “Ar Doubayazt’da shak Paa Saray Röleve ve Mimarisi”, Türk Arkeoloji Dergisi, S. X-II, Ankara, 1961, s. 34
367 Yüksel Bingöl, Der shak Pascha Palast in Doubayazt ant Berg Ararat, Berlin, 1982, s. 93
368 Yüksel Bingöl, Der shak Pascha Palast in Doubayazt am Berg Ararat, Berlin, 1982, s. 93
369 Mahmut Akok, “Ar Doubayazt’da shak Paa Saray Röleve ve Mimarisi”, Türk Arkeoloji Dergisi, S. X-II, Ankara, 1961, s. 35; smet Alpaslan, Atatürk

Ylnda Ar, Ankara, 1982, s. 174
370 smet Alpaslan, Atatürk Ylnda Ar, Ankara, 1982, s. 174; Yüksel Bingöl, shak Paa Sarayt, Ankara, 2008, s. 187
371 Yüksel Bingöl, shak Paa Sarayt, Ankara, 2008, s. 186
372 smet Alpaslan, Atatürk Ylnda Ar, Ankara, 1982, s. 174; Mahmut Akok, “Ar Doubayaztda shak Paa Saray Röleve ve Mimarisi”, Türk Arkeoloji Der-

gisi, S. X-II, Ankara, 1961, s. 35
373 Doan Hasol, “Küfekita”, Ansiklopedik Mimarlk Sözlüü, stanbul, 1976, s. 282
374 . Zühti, “Doubayazt Kalesi-shak Paa Saray”, Mimari Dergisi, S. III, stanbul, 1934, s. 15; Hamza Gündodu, Doubayazt shak Paa Saray, Ankara

1991, s. 17

Güzel Ar; shak Paa Saray , S. III, Ankara, 1993, s. 20; Yüksel Bingöl, Der shak Pascha Palast in Doubayazt am Berg Ararat, Berlin, 1982, s. 93
376 Yüksel Bingöl, Der shak Pascha Palast in Doubayazt am Berg Ararat, Berlin, 1982, s. 93; Yüksel Bingöl, shak Paa Saray, Ankara, 2008, s. 186
377 Doan Hasol, “Küfekita”, Ansiklopedik Mimarlk Sözlüü, stanbul, 1976, s. 282
378 Yüksel Bingöl, Der shak Pascha Palast in Doubayazt am Berg Ararat, Berlin, 1982, s. 94; Mahmut Akok, “Ar Doubayaztda shak Paa Saray Röleve

ve Mimarisi”, Türk Arkeoloji Dergisi, S. X-II, Ankara, 1961, s. 34
379 Kemal Çorapçolu, “Bazalt”, Eczacba Sanat Ansiklopedisi, C. I, stanbul, 1997, s. 206
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saraynd avlu giriinde, büyük bloklar halinde kullanlmtr. Yapda görülen dier bir ta çeidi de beyaz kireç

tadr.380 Bu ta salonda yer kaplamas olarak kullanlm, ayrca salonun duvarlarnda belirli bir yükseklie

kadar siyah bazalt ta ile birlikte, siyah-beyaz ilikisi kurularak dekoratif amaçl kullanld da görülür.

Sarayda sade bir içilikle birlikte, malzeme bütünlüü salanm, bütün duvarlar yontma ta ile yapl-

mtr. Duvarlarn örülüünde bol miktarda kireç harc kullanlmakla birlikte kaln olan baz d duvarlarn iç

dolgularnda, krmzmtrak çamurla yaplm harç kullanld da görülmektedir.
381 Sarayn duvarlarnn kap-

lamalarnda kullanlan talar, büyük hassasiyetle belirlenmi bir ölçüye göre yontulmu,382 baz kaynaklarda,

talarn say ve ebatlar önceden belirlenerek buna göre iaretlendii görüü de yer almaktadr.383

Sarayda Bulunan Taç Markalar

Plan özellikleri, zengin ta süslemeleriyle ön plana çkan saray, çok sayda ve farkl biçimlerde talara

kaznm “taç markalan” nn bulunmas açsndan, Osmanl Dönemi içerisindeki yerinin önemini artrarak

ayr bir özellik tamaktadr.

Taç iaretleri, yap üretimi ile balantl olarak insan kökenli, belirli bir amaç dorultusundas kazma

tekniiyle yaplm iaretler olmasyla beraber, bu iaretlerin bir bölümü, taçnn yonttuu ta üzerine kaz-

makla sorumlu olduu kimlik iaretleridir.
384 Ayn zamanda bu iaretler, yaplan iin sorumluluunu da kiisel

veya grup olarak tadnn bir göstergesi olduu, yaplan iin denetlenmesi, ödenecek ücretin tespit edilmesi,

yapma, inaata yardmc olmas amacyla da kullanlmtr. 385 Sönmez, taç iareti olarak adlandrlan bir ta-

km ekillerin, bu meslein ilk basamanda yer alan niteliksiz taçlara ait olduunu386 ifade etmesiyle birlikte

Bayburtluolu, taç ustalarnn yaplara adlarn yazmak yerine kendilerine özgü bu simgeleri talar üzerine ka-

zdklarn belirtmektedir.
387 Binan ise, bu tür iaretlerin mimaride kullanm amaçlarn, taçnn hem kimliini

hem de sorumluluunu belirtmek için yapt “kimlik iaretleri” ve taçlarn ocakta ya da antiyede, herhangi

bir yanlla olanak vermeden ta kendinden sonra kullanacak olanlara yardmc olmak üzere yaptklar “fay-

dac iaretler” olarak iki gruba ayrmaktadr. 388

Taç iaretlerinin, kazma tekniiyle ta bloklar üzerine yaplm en erken örneklerini, Msr mimarisinde

görmekteyiz.389 Msr mimarisinde çok basit bir takm ekiller olarak ta bloklar üzerine kullanlan bu iaretler,

tan mimaride kullanm yerini, hangi ocaktan çkarldn, hangi ocaa ait olduunu, nakliye srasnda dene-

tim ve saym ilemi ile tan hangi antiyeye gideceini gösteren iaretler olarak kullanlmtr.390 Helenistik

ve Roma dönemlerinde ise, ocaktan çkarlan talarn hesaplanmas, farkl özelliklere sahip mermerlerin ayrt

380
Yüksel Bingöl, Der shak Pascha Palast in Doubayazt am Berg Ararat, Berlin, 1982, s. 94

381 smet Alpaslan, Atatürk Ylnda Ar, Ankara, 1982, s. 174; Mahmut Akok, “Ar Doubayaztda shak Paa Saray Röleve ve Mimarisi , Türk Arkeoloji Der-

gisi, S. X-II, Ankara, 1961, s. 35
382 Mahmut Akok, “Ar Doubayaztda shak Paa Saray Röleve ve Mimarisi”, Türk Arkeoloji Dergisi, S. X-II, Ankara, 1961, s. 35

383 . Zühti, “Doubayazt Kalesi-shak Paa Saray”, Mimari Dergisi, S. III, stanbul, 1934, s. 15

384
Zafer Bayburtluolu, Anadolu Selçuklu Dönemi Yap Sanatçlar

,

Erzurum, 1993, s. 154-155; Metin Sözen & Uur Tanyeli, Sanat Kavram ve Terimleri Söz-

lüü, stanbul, 1996, s. 232; Demet Ulusoy Binan, “Ortaça Anadolu Türk Mimarisinde Taç aretleri ve Koruma Sorunlar , Taç Vakf nn 25. Yl, stanbul,

2001, s. 119
385

Zafer Bayburtluolu, Anadolu Selçuklu Dönemi Yap Sanatçlar, Erzurum, 1993, s. 154-155; Demet Ulusoy Binan, “Ortaça Anadolu Türk Mimarisinde

Taç aretleri ve Koruma Sorunlar”, Taç Vakfnn 25. Yl, stanbul, 2001, s. 1 19

386
Zeki Sönmez, “Yap Faaliyetlerinin Organizasyonu : veren, Mimar ve Sanatçlar”, Anadolu Selçuklular ve Beylikler Dönemi Uygarl, C. II, Ankara, 2006,

s. 135
387

Zafer Bayburtluolu, Anadolu Selçuklu Dönemi Yap Sanatçlar, Erzurum, 1993, s. 41

388
Demet Ulusoy Binan & Can Binan, “Azkara Han Örneinde Anadolu Selçuklu Dönemi Taç aretlerinin Belgelenmesi Üzerine Sistematik Bir Yaklam”,

Akdeniz Medeniyetleri Aratrma Enstitüsü Yll, S. XII, 2009, s. 320
389 Ömür Bakrer, “Anadolu Selçuklu Dönemi Mimarisinde Taç aretleri”, Uluslararas Sanat Tarihi Sempozyumu, Prof. Dr. Gönül Öneye Armaan, Ege

Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yaynlar, zmir, 2002, s. 60; Demet Ulusoy Binan, “Ortaça Anadolu Türk Mimarisinde Taç aretleri ve Koruma Sorunlar”,

Taç Vakfnn 25. Yl, stanbul, 2001, s. 1 19
390

Demet Ulusoy Binan, “Ortaça Anadolu Türk Mimarisinde Taç aretleri ve Koruma Sorunlar”, Taç Vakf’nn 25. Yl, stanbul, 2001, s. 1 19
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Fotoraf 74. II. taçkapda bulunan taç markalar Fotoraf 75. Selamlnd cephesinde bulunan taç markalar

edilmesi ve talan ileyen ta ustalarn tanmlamak amacyla (naat alannda yardmc olmak amacyla) taç
iaretlen kullanlmtr.391 Aynca Yunan Dönemi’nde kullanlan iaretlerin de. Yunan alfabesi harfleriyle benzer-
lik gösterdii dikkat çekmesiyle beraber, Roma Dönemi iaretleri çok daha basit formlarda, ancak daha büyük
boyutlarda, sadece yap talarnda görülmektedir.392 Ortaça bat mimarisinde, özellikle XII. yüzyldan balaya-
rak, oldukça youn kullanm alan bulan taç markalar ise. Antik Dönemde ki anlamndan farkl olarak, “kim-
Uk iaretleri” ne doru bir deiim söz konusu olmutur.393 Bu balamda da Ortaça Avrupas’nda, uzun yllar
süren mimari yaplarn inasnda, yerleik ustalar ve bu ustalarn büyük bir ksmn oluturan gezginci ustalar

çalmlardr.394 Bu ustalarn kullandklar taç markalarnn, giden ustann yerine yeni gelen ustaya geçmesi
suretiyle, ayn inaatta veya bölgede kullanlm, bununla beraber bu meslein babadan oula geçmesiyle, ayn
iaretin iki veya üç nesil tarafndan kullanlmas söz konusu olabilmektedir.395 Bakrer, batdaki bu uygulamaya
paralel olarak, Ortaça Anadolu mimarisinde ki yaplanma deerlendirildiinde, gezgin ya da daimi statüdeki
bu ustalarn yaptklar ii belgelemek amacyla batda olduu gibi iaretlere bavurmu olabileceini ifade et-

mektedir.396 Ortaça Anadolu mimarisinde taç iaretlerinin büyük bir çounluunun XIII. yüzylda Anadolu
Selçuklu Dönemi kervansaraylarnda bulunduklarn söyleyebiliriz. Ancak Selçuklu Dönemi yaplarnda youn
olarak karlatmz bu taç markalar, Beylikler Dönemi’nde giderek azalm ve sayl yaplar üzerinde bu-
lunmaktadr. Erken Osmanl Döneminde ise,1399-1400 tarihli Bursa Ulu Camisi’ni, Anadolu Selçuklu ve Bey-
likler Dönemi taç markalarnn görüldüü en son yap olarak görmekteyiz.397 Ancak Osmanl bakentlerinde
belli bir dönemden sonra yaplar üzerinde görülmeyen bu taç markalar, erken dönem yaplarndaki iaretlerle

birebir benzerlik göstermemesiyle beraber, devletin mâliyesine ait defterlerde kayt altna alnmlardr.398 Geç

Martin Roland, Monueld Architecture Grecque, T. I, Materiaux at Techniques. Paris. 1965, s. 223-224; Ömür Bakrer, “Anadolu Selçuklu Dönemi Mi-
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Fotoraf 76. II. taçkapda bulunan taç markas Fotoraf 77. Caminin güney cephesinde (d cephe) bulunan taç markalar

dönem Osmanl yaplarnda taç markalarnn yap cephelerinde görünmüyor olmasna karn, XVIII. yüzyl

Osmanl Dönemi eseri olan shak Paa Saray’nda, taç iaretlerinin youn olarak yap talar üzerinde görül-

mesi, bu durumu sorgular duruma getirmesiyle beraber sarayn da, bu açdan ne derece önem tadn ortaya

koymaktadr.

Ta duvarlar ören ustalarn yaplarn duvarlarna kazdklar iaretler birer sanatç imzas niteliinde olup,

bu iaretlerinde kökenine inerek, Selçuklu öncesi Anadolu’nun kültürel birikimini de göz önünde tutulmas, usta

monogramlarnn kökenin anlalmas açsndan önem tamaktadr.*

Yaplardaki, sanatç ve yap kitabeleri, yapan, yaptran, tarih hatta onarm gibi yapy dorudan ilgilen-

diren bilgiler ne kadar önemli ise, kesme ta bloklar üzerindeki baz amaçlara hizmet etmek üzere, kaznm

olan basit ekiller, yani taç markalarnn yap üzerinde says ve ayn iaretin farkllklar göstermesi dikkate

alnarak, yap üzerinde çalan kii ya da gruplar bununla balantl olarak, yapnn yapm süreci, üretim hz ve

hangi döneme ait olduu konusunda birinci derece önemli belgeler olduklarn ifade edebiliriz.

shak Paa Saray, bulunduu konumdan dolay birçok kez Ruslarn igaline uram, askeri kla olarak

kullanlm399 ve yanl restorasyonlar sonucunda büyük zarar görmü olmasna karn birçok taç markalar

günümüze kadar ulaabilmitir (Fotoraf 74-75). Sarayda, 1977-1987 yllarnda Bingöl tarafndan yaplan in-

celemelerde, farkl taç iaretlerinin says 124 olarak belirtilmiken,
400 bu say yaplan detayl bir inceleme

sonucunda 34 adet daha farkl taç iareti tespit edilerek, sarayda toplam 158 farkl taç iaretine ulalmtr.

Kapal ve açk ksmlar dahil olmak üzere hemen hemen her srada, her köedeki tan üzerinde defalarca tek-

rarlanm, yüzlerce taç markas tespit edilmi, bunlarn yap üzerindeki dalmna bakldnda birçounun

belirli bir düzene sahip olmadan farkl yerlerde yer aldklar gözlemlenmitir. Ayn zamanda yap üzerinde tes-

pit edilen taç markalarnn boyutlar, derinlii, hangi yontu aleti kullanlarak yapld, tan cinsi, yapdaki

konumu, belgeleme ekli üzerine sorgulama yaplarak, shak Paa Saray taç iaretleri tablosu oluturulmu-

tur (Tablo 1). Sarayda, ta bloklar üzerinde kullanlan bu iaretlerin boyutlar 3x2 cm’den 12x4 cm’ye kadar

deimesiyle birlikte, taç kalemi kullanlarak yaplan yüzeysel çizgilerin derinliinin 1 mm ile 3 mm ara-

Bu konudaki yayn için bkz.
:
ahin, 2001; Çayrda, 1982; Koan, 1986; Tavukçu, 1993. Ouz damgalar ve Orhun yazlarnn taç iaretlerine yaknl ile

beraber Antik Dönem taç iaretleri, eski Yunanca, Lidce, Frigce yaztlarla olan benzerlikleri de görülmektedir.

399
Fahrettin Krzolu, “Ar”, Turizm Bülteni, S. 51, Ankara, 1996, s. 5

400
Yüksel Bingöl, Der shak Pascha Palast in Doubayazt am Berg AraraU Berlin, 1982, s. 41; Yüksel Bingöl, “shak Paa Saray ve Çevresinin Arkeolojik

Topografyas”,*Günein Doduu Yer: Doubayazt Sempozyumu, stanbul, 2004, s. 222; Yüksel Bingöl, shak Paa Saray , Ankara, 2008, s. 44
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snda deitii tespit edilmitir. Bununla beraber sarayda, birbirinin türevi eklinde karlatmz (W. W.W),
(A

. A A A ), (IX, X) ,
(X T) bir takm taç iaretlerine de rastlanmaktadr (Fotoraf 76-77). Her bir yap

elemannda ayn ustann veya grubun yontmu olduu talar üzerinde defalarca kullanlm olan sembolik
biçimdeki iaretlen, I. taçkapda görebildiimiz gibi hem haremde hem de camide görebilmek mümkündür.
Buna örnek olarak da “L.D. V®,Z.#.AAX.Y.X” iaretlerini verebiliriz. Bir saray mimarisinde olmas gere-
ken tüm birimleri bünyesinde barndran bu kompleksin, birinci yap grubu içerisinde yer alan I. taçkapsnda

A. AY I, A.Z.I.K.I” bulunan bu iaretlerin tümü,
bezemeli olmayan ksmlarda, kazma tekniiyle yüzeysel bir ekilde yaplm olduu gözlemlenmitir. Büyük
bir olaslkla bezemeyi yapan ta ustalarnn, ta bloklar üzerindeki yüzeysel iaretleri, bezeme srasnda yok
ettikleri de düünülebilir ya da iaretlerin görünmeyecek ekilde yerletirilmi veya görünmeyen yüzey üzerine
de atlm olabilecei de ifade edilebilir.

401

Yine ikinci yap grubu içerisinde bulunan çemede ise, I. taçkapdaki
kadar youn olmasa dahi birbirinden farkl 13 JII.OAC” taç iareti tespit edilmitir. I. taçka-
pda ve çemede günümüze kadar ulaabilmi olan, bu taç iaretlerinden farkl olarak nöbetçi odalarnda,
yüzeysel çizgilerin derinlii 1 mm ile 3 mm arasnda deien, taç kalemiyle, ta bloklar üzerine kaznm
X^H.A.A,^.I.fn^.fiA^.e.AA.X.P.T,8.Î.Î.A” taç markalaryla da karlamaktayz. Bununla beraber bi-

rinci yap grubu içerisinde tespit edilen birbirinden farkl bu taç markalarnn bir ksm, ikinci yap grubu içeri-

sinde bulunan, II. taçkapmn bezemesiz ksmlarnda da görülmektedir. Sayca, ana giri kaps yap talar üze-
rinde belirlenen iaretlerden daha az olan II. taçkapdaki “^^Y.kV.L.LV.X.AAX.r.î” iaretler, kazma tekniiyle ta
bloklar üzerine lmm derinliinde ilendii tespit edilmitir. Sarayda, taç markalarnn en az görüldüü mimari
elemanlardan birisi de, II. avluda bulunan türbedir. Yüksek plastik deere sahip bezemeleriyle dikkat çeken türbe
de, birbirinden farkl 11 adet “A.l.DA.A.O.(D.A.A.YA” taç iaretine rastlanmakla beraber, bezemelerin ta blok-
lar üzerine gerçekletirildii srada, ustalarca taç iaretlerinin yok edilmi olmas, iaretlerin yap üzerinde fazla

görülmüyor olmasnda etken rol oynad ileri sürülebilir. Yine ikinci yap grubu içerisinde bulunan, divan salonu
ve selamlk ksmnda, dier mimari elemanlarda karlatmz bezemeli yüzeylere daha az yer verilmesinden
dolay, taç iaretlerinin bu bölümlerde sayca daha fazla bulunduunu ifade edebiliriz. Bununla balantl ola-
rak, divan salonunda .V.Z.0.0.n.«l9.9>.#.^.*.A.O.A.^.X.£P.t.A.û» tespit edilebilen 27 farkl
taç iaretine rastlanrken, selamlk bölümünde VbJ.L J.S,G.S.ffl.û.&X*J.S.A.A.P d A ? 2 j X <] i X“
31 adet farkl taç markalan tespit edilerek, ayn iaretin yap talar üzerinde bir çok kez kullanld da bel-

gelenmitir. kinci yap grubu içerisinde, uzaklardan dahi etkili görünümüyle, ön plana çkan caminin, d
cephesinde“A.g.m.A^.^.AA.A.>^.I./.r.^.V.d.T.D.)(X^.ÇJ.AJ>.^.ft.X.A.®.Q.O.(r.®.l.ffîA.X.?.YfA.Î.O.a.rV.r

kubbe kasnanda ‘T. E.a.T.T. ES.B.K.S.i.ft A .?.* .«.i .i” ve iç mekann da, ta bloklar üzerinde

tekrarlanm, çok sayda
taç iaretlerine rastlanmaktadr. Özellikle caminin d cephesinde bulunan taç iaretleri, neredeyse her bir

ta blok üzerinde, rahatlkla fark edilebilecek bir ekilde youn olarak kullanld dikkat çekmektedir. Sa-
rayn en önemli bölümlerinden biri olan üçüncü yap grubu içerisinde bulunan harem taç kapsnda ise, be-
zemeli yüzeyler dnda kesme ta bloklar üzerinde görülen “Ç?. >< 9-* j-, ^.îll,L.L.7l.X.P.4J,AA.A,X <@> jg” bu
iaretlerin, dier mimar elemanlarda görülen taç markalaryla ayn olduu, böylelikle de cami, I taçkap,
II. taçkap, selamlk ve nöbetçi odalarnda çalan bir ustann veya grubun, harem ksmnda da çaltnn
bir göstergesi olarak kabul edebiliriz. Ayrca muayede salonu “P. ^Y.L.7 cu, <*<.,«* A.A.A.ts.A.X.'f. <S> .X.^ ”, mutfak
P.A^,9^,îll,I.L,7.Z.0.X.AAA.A.A.XP.l.û” ve hamamda da,^H.L.S.(U®.S.A.A.X.X.Y”dier mimari unsur-

" Sszesî Mç“““ Tw °”' 1” si“»k
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Fotoraf 78. Selamln güney cephesinde (d cephe) bulunan taç markalar

larda görülen markalarn aynlarnn görülmü olmasy-

la beraber, farkl taç markalaryla da karlamaktayz.

Sarayn tüm mimari elemanlarnda görülen taç mar-

kalarnn büyük bir çounluu yap birimlerinin fazlal-

yla doru orantl olarak ikinci yap grubu içerisinde

görülmektedir (Fotoraf 78). Daha sonra birinci yap

grubu ve harem bölümü gelmektedir. Sarayn I. taçkap-

sm da görülen taç markalar younluu bütün duvar-

larda ayn ekilde bulunmamakla birlikte, bütün talarn

üzerinde usta iaretlerine rastlanmad da görülür.

DOUBAYAZIT SHAK PAA SARAYI H.1199 (M. 1784)

SARAYDA ARETN BULUNDUU BRMLER

TA LEME
TEKN BRNC YAPI GRUBU KNC YAPI GRUBU

ÜÇÜNCÜ YAPI GRUBU

HAREM

1

SIRA

NO _ tü

£ .sû-

ee

e i
11

z
ÜZ z

oc
TAÇI KALEM

KÜLLÜK

KULLANILAN

TAIN

CNS

1.
TAÇ

KAPI

ÇEME

W- cc

£ 3
:<=> ea
== <=> II.

TAÇKAPI

TÜRBE DVAN SALONU

SELAMLIK

CAMNN

DI

CEPHES KUBBE
KASNAI

CAM
HAREM

TAÇKAPISI

MUAYEDE

SALONU
MUTFAK

HAMAM

1 A 5x4 1 mm X küfeki X X

2 P 6x5 1 mm X küfeki X X X X

3 m 11x5 1 mm X küfeki X X

4 7x2 1 mm X küfeki X

5 /V\ 10x4 2 mm X küfeki X X

6 X 7x4 1 mm X küfeki X X

7 9 5x3 2 mm X küfeki X

8
II ||

5x4 1 mm X küfeki X X

9 ><r 5x4 1 mm X küfeki X X X X

10 12x2 1 mm X küfeki X X

11 & 5x4 1 mm X küfeki X X

12 1 6x4 1 mm X küfeki X X X

13 s 6x4 3 mm X küfeki X X

14 A 9x6 3 mm X küfeki X

15 A 8x5 1 mm X küfeki X X

16 X 7x2 1 mm X küfeki X

17 A 5x5 1 mm X küfeki X X

18 >& 10x6 1 mm X küfeki X X X

19 * 3x2 1 mm X küfeki X X

20 9~*> 8x2 1 mm X küfeki X X

21 I 8x3 1 mm X küfeki X X

22 5x4 1 mm X küfeki X X.

23 > 10x3 1 mm X küfeki X X X

24 / 8x3 2 mm X küfeki X X

25 i 7x2 1 mm X küfeki X X X

26 8x6 1 mm X küfeki X

27 X 7x2 1 mm X küfeki X X X

28 p 8x6 1 mm X küfeki X X

29 1 12x4 1 mm X küfeki X X

30 il 5x4 1 mm X küfeki
X X

31 o 5x4 1 mm X küfeki
X

32 5x4 1 mm X küfeki X X

33 3 10x7 1 mm X küfeki X X X

34 I 8x3 1 mm X küfeki X
X X

35 n 6x5 1 mm X küfeki X X

36 h 6x5 1 mm X küfeki X X

37 b 8x4 1 mm X küfeki X

38 V 8x4 1 mm X küfeki X X X X

39 V 8x4 1 mm X küfeki X X

40 E 9x4 1 mm X küfeki X

Tablo: 1 shak Paa Saray Taç aretleri Konumu Tablosu
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DOUBAYAZIT SHAK PAA SARAYI H.1199 (M. 1784)

SARAYDA ARETN BULUNDUU BRMLER
TA
TE

LEME
KN6 BRNC YAPI GRUBU KNC YAPI GRUBU ÜÇÜNCÜ YAPI GRUBU

HAREM

0z
1
ss>

Sc§

cc

E S

li
ARETN

DERNL
TAÇI KALEM

KÜLLÜK

KULLANILAN

TASIN

(NS

1.
TAÇ

KAPI

suv NÖBETÇ
ODALARI

II.TAÇKAPI

co
cc
:=>—

DVAN SALONU

SELAMLIK

CAMNN

DI

CEPHES KUBBE
KASNAI

CAM
HAREM

TACKAPISI

MUAYEDE

SALONU
MUTFAK

HAMAM

41 H 8x5 1 mm X küfeki
X X42 B 8x5 1 mm X küfeki

X X
43 L 6x4 1 mm X küfeki X

x
44

III 6x4 1 mm X küfeki X X X
45 L 8x3 1 mm X küfeki X X X X x x )(
46 T 6x3 1 mm X küfeki X

X X
47

1
6x3 1 mm X küfeki

X X
48 1 6x3 1 mm X küfeki X

49 7 6x4 1 mm X küfeki
x x

50 '1 6x5 1 mm X küfeki
X

51 S 5x4 1 mm X küfeki
X X

52 L 7x4 1 mm X küfeki X X
x

53

54 Fi

6x5

6x5

1 mm
1 mm

X

X

küfeki X X
X

55 R 6x3 1 mm X küfeki
X

X X

56 5x5 1 mm X küfeki
X X

57 w 6x4 1 mm X küfeki
X

x
58 R 7x4 1 mm X küfeki

X
59 D 7x4 1 mm X küfeki X X
60

l!l
7x4 1 mm X küfeki

X
X

61 J 6x3 1 mm X küfeki X

62
)( 6x3 1 mm X küfeki

X X
63 7x3 1 mm X küfeki

X X X x
64

II 7x3 1 mm X küfeki X X

65 1 5x3 1 mm X küfeki
X

)(

66 & 6x3 1 mm X küfeki
X

67 s 6x3 1 mm X küfeki
X X

68 7x4 1 mm X küfeki
X

69 6x6 1 mm X küfeki
X *

70 u 5x4 1 mm X küfeki X

71 9 6x4 1 mm X küfeki
X X

72 Ç 6x4 1 mm X küfeki X

73 4> 6x3 1 mm X küfeki X
X

74 6x5 1 mm X küfeki
X

75 5x5 1 mm X küfeki X

76 5x5 1 mm X küfeki X

77 4> 6x3 1 mm X küfeki X

78 6x3 1 mm X küfeki X X X

79 P 6x4 1 mm X küfeki
X X

80 £ 6x5 1 mm X küfeki
X

81 -* 6x4 1 mm X küfeki
X X

82 4x4 1 mm X küfeki
X X

x
83 W 4x4 1 mm X küfeki X

84 W 5x4 1 mm X küfeki
X

85 V 5x4 1 mm X küfeki
X X

86 # 4x4 1 mm X küfeki X X X X
87 $ 10x2 1 mm X küfeki

X
88 <r 10x2 1 mm X küfeki X

X x
89 £ 9x4 1 mm X küfeki X

90 X 7x6 1 mm X küfeki X X X

91 XX 6x6 1 mm X küfeki X X

92 * _ 6x6 1 mm X küfeki X

93 * _
6x6 2 mm X küfeki X X

94 8x8 1 mm X küfeki X

95 ffl 5x4 1 mm X küfeki X X
96 5 6x5 1 mm X küfeki X

97 C 6x4 1 mm X küfeki X
X

98 5x4 1 mm X küfeki
X

99 5x4 1 mm X küfeki
X X

100 S 5x4 1 mm X küfeki
X

Tablo: 1 shak Paa Saray Taç aretleri Konumu Tablosu
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DOUBAYAZIT SHAK PAA SARAYI H.1199 (M. 1784)

SARAYDA ARETN BULUNDUU BRMLER

TA LEME
TEKN

BRNC YAPI GRUBU KNC YAPI GRUBU
ÜÇÜNCÜ YAPI GRUBU

HAREM

0z
1 ^ .sû-

ARETN BOYUTLARI

ARETN

DERNL
TAÇI KALEM

KÜLLÜK

KULLANILAN

TAIN

CNS

1.
TAÇ

KAPI

ÇEME NÖBETÇ
ODALARI

II.TAÇKAPI

TÜRBE DVAN SALONU

SELAMLIK (AMNN

DI

CEPHES KUBBE
KASNAI

CAM
HAREM

TAÇKAPISI
MUAYEDE

SALONU
MUTFAK

HAMAM

101 9 6x3 1 mm X küfeki X

102 i 6x3 1 mm X küfeki X

103 A 7x6 1 mm X küfeki X X X

104 A 7x6 1 mm X küfeki X X

105 A 8x7 1 mm X küfeki X X X X X X X

106 A 8x6 1 mm X küfeki X X X

107 A 8x6 1 mm X küfeki X X X

108 A 8x6 1 mm X küfeki X X

109 A 8x6 1 mm X küfeki X X

110 N 6x5 1 mm X küfeki X X

111 O 6x6 1 mm X küfeki X

112 0 6x6 1 mm X küfeki X X

113 0 6x5 1 mm X küfeki X

114 o 5x5 1 mm X küfeki X

115 d 6x4 1 mm X küfeki X X

116 (D 6x6 1 mm X küfeki X X

117 & 6x3 1 mm X küfeki X X X

118 5x5 1 mm X küfeki X X

119 A 8x6 1 mm X küfeki X X X

120 A 6x6 1 mm X küfeki X X

121 & 7x6 1 mm X küfeki X

122 A 5x5 1 mm X küfeki X X

123 fb 5x5 1 mm X küfeki X X X X

124 X 7x4 1 mm X küfeki X X X X X X X X

125 X 7x4 1 mm X küfeki X X

126 A 7x3 1 mm X küfeki X X

127 r 6x2 1 mm X küfeki X

128 p 6x6 1 mm X küfeki X X

129 7 6x4 1 mm X küfeki X X

130 9 5x4 1 mm X küfeki X

131 9 5x4 1 mm X küfeki X X X

132 7 6x4 1 mm X küfeki X

133 $ 6x4 1 mm X küfeki X X

134 $ 6x3 1 mm X küfeki X X

135 <§> 6x6 1 mm X küfeki X X

136 A 7x4 1 mm X küfeki X X X

137 T 7x3 1 mm X küfeki X X

138 t 6x3 1 mm X küfeki X X X X

139 â 6x4 1 mm X küfeki X X

140 l 6x3 1 mm X küfeki X X

141 X 6x4 1 mm X küfeki X X X

142 X 6x4 1 mm X küfeki X

143 X 6x3 1 mm X küfeki X X

144 X 6x6 1 mm X küfeki X X X

145 10x3 1 mm X küfeki X X X

146 § 9x4 1 mm X küfeki X

147 * 10x3 1 mm X küfeki X X

148 l 10x2 1 mm X küfeki X

149 I 10x3 1 mm X küfeki X

150 10x2 1 mm X küfeki X X

151 1 10x2 1 mm X küfeki X

152 I 10x4 1 mm X küfeki X X

153 Y 6x3 1 mm X küfeki X X X X

154 * 6x4 1 mm X küfeki X X

155 $ 6x3 1 mm X küfeki X X X

156 i 6x3 1 mm X küfeki X X

157 t 6x3 1 mm X küfeki X

158 6 6x4 1 mm
|

X küfeki X X

Tablo: 1 shak Paa Saray Taç aretleri Konumu Tablosu
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SHAK PAA SARAYI
TA SÜSLEMELER

Anadolu mimarisinde ilk dönemlerden itibaren kullanlan ta, hemen hemen her dönemde mimarinin ana

malzemesi konumundadr. Bunun nedeni ise, tan corafi konumu ve jeolojik yaps nedeniyle, Anadolu’da

bol miktarda bulunmasndan kaynaklanmaktadr. Ayrca yerli ustalarn ta ilemeye kar yatknlklar ve tan,

belli üretim koullar gerektirmemesi de, bu derece youn kullanlmasnda etkili olmutur.

402

slam Sanat’nda ta süslemenin ilk örnekleri Emeviler Dönemi’nde görülmektedir.

403 Çounlukla yap

malzemesi olarak tan kullanm, bitkisel motiflerin arlkta olduu Emeviler Dönemi’nde, doal olarak mal-

zemenin yaps gerei, süslemenin taa aktarmn da etkilemitir. Anadolu öncesi Türk mimarisinde ise, yap

malzemesi tula olmasyla birlikte cephe süslemesinde pimi toprak ile alç hakim olurken, Türkler Anado-

lu’ya yerletikten sonra ta, ana yap malzemesi olarak kullanmaya balamlardr .

404 Mimari yaplarda zaman

içerisinde önem kazanarak geni kullanm alan bulan ta malzeme, dndaki alç ve pimi toprak önemini

kaybetmi, burada tan uzun yllar dayanma kapasitesine sahip olmasnn etkisi de büyüktür. lhanlIlar ile Ka-

ramanoullar Dönemi’nde de devam eden Anadolu ta süsleme gelenei, Selçuklular’da yaygn kullanm alan

bulmasyla en üst seviyeye ulamtr.

slam sanat içerisinde gelien zengin bezeme üsluplar, Selçuklu ta bezemelerinde özel bir yer tutmak-

tadr. Ancak bu bezemelerin balca motiflerinin geldii ülkeler olan ran ve Orta Asya’da, ta malzeme ile

bezemenin yaygn olmadn unutmamak gerekir .

405 Bununla balantl olarak ran ve Orta Asya etkili süsleme

motifleri Anadolu’ya geldiinde, yeni bir malzeme ile ksmen de bölgesel farkllklar ve yerli ta ustalarnn kat-

ksyla, mimaride uyguland zaman malzemenin özelliklerine bal olarak baz deiikliklere uram olduu

söylenebilir. Böylelikle mimari yaplarn beden duvarlarnda gördüümüz ta bezemeleri, bitkisel motifler, geo-

metrik motifler, figürler, yaz ve mukamas olmak üzere, be genel balk altnda toplayarak incelemek mümkün-

dür. Asl konumuz olan shak Paa Saray, birun, enderun ve haremden oluan Osmanl saray düzeni uygulama-

402 ömür Bakrer, “Anadolu Mimarisinde Ta ve Tula çilii”, Balangcndan Bugüne Türk Sanat, Ankara, 1973, s. 256
403 Ylmaz Can & Recep Gün, Anahatlaryla Türk slam Sanatlar ve Estetii ,

stanbul, 2012, s. 263

404 Ylmaz Can & Recep Gün, Anahatlaryla Türk slam Sanatlar ve Estetii, stanbul, 2012, s. 264-265

405 Doan Kuban, Çalar Boyunca Türkiye Sanatnn Analatlar , stanbul, 2004, s. 1 19
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snn, stanbul dnda ve daha küçük ölçülerde gerçekletirilmi örneinden birisi olmasyla beraber, bölgesel

farkllklarla çeitli bölgelerden gelen ustalarn kendinden bir eyler katmas, Selçuklu etkisi, barok, rokoko ve

ampir özelliklere sahip motiflerin bir arada kullanlmas, yapda eklektik bir dekorasyonun ortaya çkmasnda
etkili olmutur. Bu dekorasyonda da ana malzeme olarak, uzun yllar varln sürdürebilmesi, etkili görünümü,
doa artlarna kar dayankl bir malzeme olmasndan dolay ta tercih edilmitir. Küfekiye benzer krem renkli

ta, bazalt, kzl kaba ta, volkanik ta, kalkerli krmz ta ve kireç ta olmak üzere alt farkl ta cinsi kullanl-

mtr. Genelde yaplarda, ta malzeme üzerine yontulan bezemeler çok derin olmayan iki boyutlu bir karakterle

karmza çkmakla birlikte, stilize bitkisel motiflerin baskn olduu bezemeler, shak Paa Saray’nda yüksek

kabartma tekniinde küfeki tama yontularak, etkili hacimsel bir görsellik elde edilmitir. nce ayrntlarn yon-

tulmasna olanak salayan bu ta çeidinin, o bölgedeki ta ocaklarndan çkarlyor olmas, mesafe yaknl
gibi sebeplerden ötürü, sarayda yap malzemesi olarak tercih edilmesinde etken olmutur. Yapda çok sayda,

plastik deere sahip, yüksek ta kabartma süslemeler, eklektik özellik göstererek, kimi zaman doadaki formlara

yakn naturalist, kimi zaman da stilize edilmek suretiyle tam olarak ne olduu anlalamayacak biçimde, yapnn
farkl yerlerinde youn olarak kullanlmtr. Birbirinden farkl tarzda ele alnm olan bu zengin ta süslemeleri

kendi içerisinde, bitkisel, geometrik, sembolik anlaml motifler, figürlü kabartmalar, kitabe ve kitabelikler ile

mukamaslar olmak üzere alt bala ayrarak incelemek mümkündür.
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slamln ilk yllarndan itibaren dini ve sivil yaplarda bezeme konularnn en zengin kayna olan bitki-

sel motifler, yapdaki sar alanlar bezemek suretiyle, yüzeylerde hareketlilii salayan dekoratif unsur olarak

kullanlmtr.

Doadaki biçiminden soyutlanarak ele alman, dönemlere göre de farkl özellikler gösteren bitkisel beze-

meler, ilk zamanlarda çiçek ve tomurcuklar ön planda ele alnrken, zaman içerisinde balaçlarn kvrml dalla-

ra dönümesi ile kvrm dallarn bezemenin temelini oluturduu görülür.

406 Bitkisel motiflerin geliimi ise, üs-

lup bakmndan olmakla birlikte, motifler zamanla olgun ve tek bana deer tayan özellikler de kazanmtr .

407

Emevi Dönemi slam Sanat’nda da, akantus yapraklar, üzüm salkmlar, asma yapraklar, palmetler,

yarm palmetler, çam kozala, nar, lotus ve tomurcuklardan oluan Genç Antik ile Sasani medeniyetlerinden

alnm motifler kullanlmtr.

408 XIII. yüzyln ikinci yarsndan itibaren ise bitkisel süslemelerde, Uzakdou

kaynakl lotus çiçekleri, akayklar ve kompozit çiçekler, görülmeye balanmasyla beraber, özellikle Anadolu

Selçuklu ta süslemelerinde XIII. yüzyln üçüncü çeyreinden sonra mimari eserlerin beden duvarlar üzerin-

de, bitkisel süslemelerle youn olarak karlamaktayz .

409 Doada bol miktarda bulunan bitkilerin renk, biçim

ve çeitlilii de birbirinden farkl bitkisel motiflerin ortaya çkmasna neden olmutur. Ancak bitkisel motifler

tezyinatta doada olduu biçimleriyle deil, süslemeleri taa ya da farkl malzemelere aktaran ustalarn hayal

gücü ve motifleri malzemeye aktarma tarzna göre de, farkl ekillerde stilize edilerek kullanlmtr. Bitkisel

motifleri kendi içerisinde palmet, rumi, lotus, akantus ve çiçek karakterli motifler olmak üzere gruplandrabili-

riz. Bitkisel motifler arasnda en basit ekliyle laleye benzeyen palmet, farkl formlara olanak vermesiyle, beze-

mede oldukça yaygn kullanm alan bulmutur. Deiik biçimlerde karmza çkan bu motif, klasik anlamda

406
Serap Timuçin, lk Devir Osmanl Mimarisinde Ta Üzerinde Bitkisel Bezeme, Yaynlanmam Yüksek Lisans Tezi, Erzurum, 1988, s. 22

407 Olu Ark, Balangç Devri Anadolu Türk Mimari Tezyinatnn Karakteri , Ankara, 1972, s. 175; Hüseyin Klçhan, Tarih Boyunca Bezeme Sanat ve

Örnekleri
, Ankara, 1978, s. 13

408
Yldray Özbek, Osmanl Beylii Mimarisinde Ta Süslem (1300-1453), Ankara, 2002, s. 532

409
Yldray Özbek, Osmanl Beylii Mimarisinde Ta Süsleme (1300-1453), Ankara, 2002, s. 532
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uçlar aaya kvrk, karn ksm ikin iki yan yaprak ve bu yapraklarn orta ksmnda yer alan küçük bir tepe

yaprandan olumaktadr.410
Palmet’in bezemede en sk rastlanan bu formlara sahip ekli dnda, yelpaze gibi

dilimlenip tam açlm olan ile alt yapra aaya doru uzam serbest ekilli palmet motiflerinin, süslemede

kullanld da görülür.411 Kökeni tam olarak bilinmemekle birlikte, Sümer, Msr, Asur, Grek ve Roma süsleme

sanatlarnda gördüümüz bu motif, slam Sanat’nda II. yüzyldan itibaren kullanlmaya balanmtr.412 En sk
rastlanan palmet çeitleri üç bölümlü olup Ögel,413 bunlar tam açlm, serbest ekilli ve üç bölümlü olmak

üzere inceleyerek, palmet motiflerini kronolojik süreç içerisinde pek çok öede görülen farkllamaya paralel

ekilde geliim gösterdiini ifade etmektedir. Antik Ça’dan bu yana kullanlan palmet, Selçuklu ta içiliinde

stilize edilmi ekliyle en yaygn kullanlan motif olmasyla beraber,414 düz ve ters biçimlerde kullanld ka-

dar, rumi ve lotusla birlikte kullanld mimari eserlerde mevcuttur. shak Paa Saray’nda ise palmet motifi,

bölgesel farkllklar ve batllama dönemi etkisiyle farkl ekillerde ele alnarak yorumlanmtr. Tam olarak

klasik anlamdaki palmetlerle benzerlii söz konusu olmayan bu motifler, yap dekorasyonunda rumiden daha az

kullanld görülür. Anadolu’ya ait anlam tayan rumi ise, slam Süsleme Sanatlar’nda youn olarak karla-
tmz bir motiftir.

415 Bitkisel düzenlemelerde bütünlük ve çeitlilii salayan en önemli elamanlardan biri olan

ruminin kökeni, hayvan motiflerine dayand yolundaki görülerin sk sk tekrarlanmasyla birlikte, bu motif

çounlukla yarm palmet, ku gagas, bezelye ya da fasülye yaprana benzetilerek açklanmaya çallmtr.416

Sarayda, batllama etkisiyle yaplarda karlatmz “S” ve “C” kvrmlar ile kvrk dal motifleri sklkla

görülmesinin yansra rumi motifi üsluplam biçimleriyle bezemede yaygn olarak kullanlmtr.

Form açsndan estetik bir yapya sahip olan rumi, desenlerin temelini oluturmasyla beraber kompo-

zisyonun devamn salayan motif olarak da karmza çkmaktadr. Kayna ve kökeni hakknda kesin bilgiye

sahip olmamakla birlikte rumi motifinin, Osmanl Dönemi’nde bitkisel bir bütünlük içerisinde kullanld görü-

lür.
417 Daha çok serbest ekilli ve dilimlere ayrlm418 formlaryla karmza çkan rumiler, tombulca bir virgüle

ya da yay biçiminde kvrlm damlaya da benzetilebilir.419 Sonsuz çeitlemelere açk yapsyla rumi, XVII.

yüzyln sonlarndan balamak üzere bat etkisiyle klasik özelliini yitirerek bozulmutur.420

XVIII. yüzyl yaps olan shak Paa Saray’nda ise, yapnn bulunduu bölge ve farkl dönem özellikle-

rinden dolay, rumi motifi tamamen klasik anlamdaki formlarn dnda, ar derecede stilize edilerek dekoratif

amaçl kullanlmtr.

Bitkisel motiflerde, önemli bir bezeme öesi olan rumi ve palmet motiflerinin dnda, bunlar kadar yap
dekorasyonunda yaygn kullanm alan bulamayan lotuslara da yer verilmitir. Lotuslar, temelde palmet gibi dik

bir eksen üzerinde simetrik iki yaprak ve bu yapraklar arasnda bir tepe yaprandan ibarettir. Ancak yaprak alt

ksmlarnn, ikin olmay ve uzun bir sapa sahip olmas, lotusu palmetten ayran en belirgin özelliklerdir.421

Türk Sanat’nn, slam öncesi dönemlerinden itibaren görmeye baladmz lotus, Mezopotamya, Eski M-

410 Rahmi H. Ünal, Osmanlt Öncesi Anadolu Türk Mimarisinde Taçkaplar

,

zmir, 1982, s. 96
411 Semra Ögel, Anadolu Selçuklularnn Ta Tezyinat, Ankara, 1987, s. 76
412 Selçuk Mülayim, “Selçuklu Palmet Motiflerinin Tipolojisi”, Anadolu (Anatolia), S. XX, Ankara, 1976, s. 145
4,3 Semra Ögel, Anadolu Selçuklularnn Ta Tezyinat, Ankara, 1987, s. 75-77
414 Semra Ögel, “Anadolu Selçuklu Mimarisinde Ta Süsleme”, Selçuklu Çanda Anadolu Sanat, stanbul, 2002, s. 316
415 Gülsen Ba, Diyarbakr’daki slam Mimarisinde Süsleme, Yaynlanmam Doktora Tezi, Yüzüncü Yl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van, 2006, s. 281
416 Hamza Gündodu, “konografik Açdan Türk Sanatnda Rumi ve Palmetler”, Sanat Tarihinde konografik Aratrmalar, Güner nala Armaan, Ankara, 1 993,

s. 197; Selçuk Mülayim, “Rumi Motifinin Zoomofik Kökeni Hakknda”, Uluslararas Osmanl öncesi Türk Kültürü Kongresi Bildirileri, Ankara, 1997, s. 177
417 Selçuk Mülayim, Deiimin Tanklar-Ortaça Türk Sanatnda Süsleme ve konografi, stanbul, 1999, s. 97
418 Semra ögel, Anadolu Selçuklularnn Ta Tezyinat, Ankara, 1987, s. 77-78
419 Selçuk Mülayim, Deiimin Tanklar-Ortaça Türk Sanatnda Süsleme ve konografi, stanbul, 1999, s. 169
420

R. Çelebi, Eczacba Sanat Ansiklopedisi, C. III, stanbul, 1997, s. 1592
421 Rahmi H. Ünal, Osmanl Öncesi Anadolu Türk Mimarisinde Taçkaplar, zmir, 1982, s. 96-97
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sr422 ve Anadolu uygarlklarnn tümünde 423 çounlukla palmetle beraber kullanlmtr. Bununla birlikte lotus,

Anadolu öncesinde özellikle Uygur Sanat’nda karmza çkmasyla, dier motiflerde belirleyemediimiz baz

sembolik anlamlar içermi olduu, özellikle Budist kültüründe mutlak temizlii, evrenin güçlerini ve manevi

olgunluu simgeledii ifade edilmektedir.424 Bu simgesel anlamlar Uygur Sanat’nda da benimsenmi olmakla

beraber, Anadolu Türk Sanat’ndaki kullanmlarnda, bu türden simgesel anlamlarn dikkate alndna ilikin

yazl bilgi bulunmamaktadr.425 Lotus, rumi ve palmet kadar mimari elemanlar üzerinde fazla kullanlmam

olsa dahi. Erken Osmanl Dönemi ta bezemelerinde kullanlan motiflerden birisidir. shak Paa Saray, yap de-

korasyonunda da lotusu, anlalr derecede belirgin formda, harem taçkapsnn mukamasl kavsarasnn bitkisel

motifleri arasnda üsluplam olarak kullanlm olduunu görmekteyiz.

shak Paa Saray, yap dekorasyonunda kullanlan rumi, palmet ve lotus motifleri dnda, akantus motif-

leriyle de karlamaktayz. Akantus motiflerinin çiçekleri, asimetrik dört, be dilimli çanak ve be dilimli taç

bölümünden oluumuyla, dudakl bir forma sahiptir.
426 Baz aratrmaclar, akantus motifinin yaban enginar

yapra biçiminde bezeme öesi olduunu belirtirken,427 kenger otu formunda bir bezeme olduu görüleri de

mevcut olmasna karn, akantus “Acanthaceae” familyasndan bir bitki olup, 200’den fazla çeidine rastla-

nabilmektedir.428 Selçuklu ve Beylikler Dönemi yaplarnda az da olsa karlatmz bu motif, bir çok farkl

ekillerde karmza çkmasyla beraber, bezemede güçlü stilizasyona uramasna karn, bu tür bitkinin ben-

zerleriyle doada karlamak mümkündür.429 shak Paa Saray’nda ise akantus motifleri, üsluplam olarak

kullanlmasnn yansra rumi, palmet, lotus kadar sk kullanm alan bulamamtr.

Saray bezemesinde, “Hatayi” grubu olarak adlandrlan belli oranda üsluplatrlm karanfil, sümbül,

nilüfer, akayk, gül, lale, kiraz ve nar çiçekleri,
430 yapda stilize edilerek kullanlan bitkisel motiflere katlarak,

daha zengin bir dekorasyonun olumu gerçekletirilmitir. Ar derecede stilizasyona urayarak, bazen ne tür

bir bitki olduu tam anlalamayan bu çiçek motifleri, Türk-slam Sanatnda örneklerini baka yerlerde göreme-

yeceimiz bir tarzda ilenerek, genellikle duvar yüzeyinden ar derecede dar çknt yapan yüksek plastik

deere sahip aaç* motifleri ile birlikte kullanm alan bulmutur.

Sarayda, Osmanl Dönemi barok, rokoko ve ampir üsluplar etkisi ile Selçuklu tezyinatndaki motiflerin

bir arada kullanlmasyla yapda görülen rumi, palmet, lotus, akantus ve çiçek motifleri, yapnn bulunduu

bölge ve dönem farkllklarndan dolay, ar drecede üsluplam ekilde kullanm alan bulmutur. Motifler;

panolar, geçmeler, kapal ve birbirinin devam olan sürekli kompozisyonlar içerisinde, birbirinden farkl e-

killerde ancak uyguland kompozisyonla uyum salayacak tarzda ele alnmtr. Bu bitki kökenli motiflerin,

baz yerlerde naturalist bir üslupta kullanld, baz yerlerde soyutlanarak veya geometrik formlarla birlikte

kullanld görülmesinin yansra ta tezyinatnda çounlukla çatallaan geçmeler, örgü ve sarmak türünde

kompozisyonlar tercih edilmitir. Farkl kompozisyonlar içerisinde uygulanan bitkisel motifler, belli bir düzen

içerisinde estetik kaygyla, sarayda geometrik bezemelere göre daha fazla kullanm alan bulmutur.

422
Celal Esad Arseven, Sanat Ansiklopedisi, C. III, stanbul, 1966, s. 238

423
Cevat Baaran, “Anadolu Roma Ça, Lotus-Palmet örgesinde Tip Geliimi” Türk Arkeoloji Dergisi, Ankar, 1989, s. 53

424 Yaar Çoruhlu, “Lotus konografisi ve Uygur Sanatnda Lotus”, Uluslararas Osmanl öncesi Türk Kültürü Kongresi Bildirileri, Ankara, 1997, s. 157-158
425 Yldray Özbek, Osmanlt Beylii Mimarisinde Ta Süsleme (1300-1453), Ankara, 2002, s. 550
426 Yldz Demiriz, Osmanl Mimarisinde Süsleme I

,

stanbul, 1984, s. 19
427

Metin Sözen & Uur Tanyeri, Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüü, stanbul, 1996, s. 15
428 Yldray Özbek, Osmanl Beylii Mimarisinde Ta Süsleme (1300-1453), Ankara, 2002, s. 532
429

Selçuk Mülayim, Deiimin Tanklar-Orta Ça Türk Sanatnda Süsleme ve konografi, stanbul, 1999, s.79
430 Yldz Demiriz, Osmanl Mimarasinde Süsleme I Erken Devir (1300-1453), stanbul, 1979, s. 28; Azade Akar & Cahide Keskiner, Türk Süsleme Sanatlarnda

Desen ve Motif, stanbul, 1978, s. 19; Celal Esad Arseven, “Modern Sanatta Bezeme” Sanat Ansiklopedisi, C. I, stanbul, 1983, s. 210
Bu konudaki yayn için bkz. : Eczacba Sanat Ansiklopedisi, 1997. Her baharda yeniden yeererek yaamn süreklilii ile badatrlan aaç, dallarnn
gökyüzüne uzamas, kutsal güçlere yaklama istei ile balant kurulmasna neden olmu ve özellikle de erken dönem kültürlerde aaç, ruhu olan kutsal bir

varlk olarak kabul edilmitir.
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Bordürler

Türk-slam Dönemi mimari süslemelerinin karakteristik bir grubu olarak, yüzeyde kesintiye uramaks-
zn birbirine balanan geçmeler, shak Paa Saray’nda da yaygn kullanm alan bulmutur. Yapdaki bezemeler

çounlukla dekoratif unsur olarak, pencere, kap, ni ve kemerlerin çevrelerini kuatan, bitkisel geçmelerden

oluan bordürler eklinde karmza çkmaktadr. Cepheye estetik form katarak, daha etkili görünüm kazanma-

sn salayan bordür düzenlemeleri, kvrk dal motifleriyle birlikte rumi, palmet, akantus, lotus ve çeitli stilize

çiçeklerin kullanld kompozisyonlarla, çift damarl kesim uygulanarak oluturulmutur. Yüksek kabartma

olarak taa ilenen bu bordürlerden birisini, I. taçkapnn ön cephesinde, iki sütun arasndaki dikdörtgen niin

etrafn çevreleyen süsleme olarak görmekteyiz (Fotoraf 79) (Çizim 31). Bezemeyi, birbirinin devam eklinde

Fotoraf 79. Çizim 31. 1. taçkap, ni çerçeve bordürü

:r ,
oluan boluk ise motifle

J S, < %— uyum salar ekilde bakla-

va formlaryla dolgulana-

rak hareketlilik kazandrl-

mtr. Sarayn I. taçkapsnn yan yüzeylerinde bulunan, iki sütun arasndaki niin etrafn çevreleyen, yine

sürekliliin söz konusu olduu farkl bir bordür düzenlemesi daha bulunmaktadr (Fotoraf 80) (Çizim 32).

Alçak kabartma tarznda ele alnan bu bezeme de, kvrk dal motifi ince bir sarmak biçiminde niin etrafn

dolaarak, cepheye daha estetik görünüm katmtr. Bu motifin üzerinde yer yer üçlü yaprak eklinde düzenle-

nen üsluplam bitkisel motiflere yer verilmesiyle birlikte, motiflerin iç ksmlar doada bulunan yapraklarn

damarlarna benzer biçimdeki formlarla doldurularak, dinamizim kazandrlmtr. Karlkl birbirine bakan bu

yaprak formlarnn aralarnda da istiridye yivi eklinde düzenlenen bir bezeme yer almaktadr.

üç farkl elemandan oluan

kesintisiz eritler, örgü

biçiminde elipsler olu-

turmaktadr. Da kavisli

elipslerin d ksmnda bu-

lut formuna benzer stilize

edilmi palmetler yerletir-

mek suretiyle, dikdörtgen

niin etraf çevrelenmitir.

Birbirinin alt ve üstünden

geçerek devamlln söz

konusu olduu bu sarmal

motifin birletii ksmlar-

da, kvrk dallardan oluan

bezeme bir alttan bir üsten

geçmek suretiyle, kenarlar-

da düüm eklinde bir for-

mun oluumu salanmtr.

Bezemenin orta ksmnda

I. taçkapnn sivri kemerinin yüksek pahl ksmnda bulunan süsleme ise, dier süslemelere göre bir takm
farkl özellikler göstermektedir (Fotoraf 81) (Çizim 33). Burada her bir motif kendi içerisinde bamsz ele

120
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alnp, pano eklinde düzenlenmek suretiyle I. taçkap kavsarasn çevreleyen, verev kemer bordür bezemesi

olarak gerçekletirilmitir. Kvrk dallarn ve “C” kvrmlarnn oluturduu. Rokoko Dönem 1' özellii gös-

teren bu süslemenin, yürek formuna benzer orta ksm, bir bo bir yatay-dikey dorultuda geçme tekniinde

örülüp doldurularak, alternatif ekilde sralanmtr. Kvrk dallarn uçlarnn birbirleriyle birletii yerlerde de,

yer yer palmet yapraklarna ve tomurcuklara yer verilerek, motifin oluumu gerçekletirilmitir. C kvrml

kartular, stilize palmet, geometrik geçme ve lotus motiflerinin dengeli uyumunun sözkonusu olduu bu bordür

düzenlemesini Bingöl,431 kalp motifini çevreleyen “C” formlu kvrk dallar ile onlarn brakt lotus ve palmet

motiflerinin sevgiyi, uzun yaam, üremeyi sembolize ettiini ifade etmektedir.

I. taçkapnn sivri kemerinin pahl ksmnda görülen bezeme de olduu gibi, ana giri kapsnn sivri

kemeri üzerinde bulunan süs-

lemede, kendi içerisinde ba-

msz ele alnan motiflerin

ard arda sralanmasyla rölyef

tarznda, sade formlara sahip

bir bordür uygulamas olarak

gerçekletirilmitir (Fotoraf

82) (Çizim 34). Geometrik

bezemelerin bir alttan bir üs-

ten geçmesi suretiyle olutur-

duu sepet örgüsü formunda,

içi doldurulmu olan bu mo-

tifin etraf. Barok Dönem*

yaplarnda oldukça sk görü-

len "S” ve “C” kvrmlaryla

çevrelenerek kompozisyon

tamamlanmtr. Bu “S” ve

“C” kvrmlarnn birletii

yerde de, üsluplam palmet

motiflerine yer verilmitir.

Kapal kompozisyon özellii

gösteren bu bordür de stili-

ze bitkisel motiflerle birlikte,

geometrik motiflerin bir arada

kullanld farkl bir düzenleme sözkonusudur.

Fotoraf 80. Çizim 32. I. taçkapnn yan yüzeylerindeki ni çerçeve bordürü

Küfeki tana kabartma olarak yontulmu süreklilik arzeden bordürlerden birisi de, I. avludaki çeme ke-

merinin iç yüzeyinde bulunan bordür düzenlemesidir (Fotoraf 83) (Çizim 35-36). Karmak yapya sahip olma-

* Bu konudaki yayn için bkz. : Atasoy, 1976. Franszca “Rocaille” kelimesinden gelmektedir. Barok devrin bir devam olan rokoko (1710-1760), mimari ve

dekorasyonda incelik, teknik ve ustalk gösterir fakat, daha az canl ve kuvvetlidir. Barok süsleme ekillerinin fantastik bir geliimi olan rokoko, kayaya benzer

ekillerin, hayali kvrmlarn ve dalgal istiridye kabuu ekillerinin bir arada kullanld bir süsleme tarz olarak, barok geliiminin son safhasdr.

431 Yüksel Bingöl, shak Paa Saray, Ankara, 2008, s. 217

* Bu konudaki yayn için bkz. : Atasoy, 1976; Can & Gün, 2012. Barok, Portekizce “Barucca” kelimesinden gelmektedir. XVI. yüzyln sonunda balayp XVIII.

yüzyla kadar gelen devreyi tanmlamak için kullanlmtr. Atlgan bir hareketlilik, düz, sakin hatlar yerine eriler, içbükey ve dbükey ekiller, kuvvetli

k-gölge kartl gibi özellikler, barok’un en belirgin özellikleridir. Barok üslubu Avrupa da olduundan farkl bir anlayla yorumland gibi bu üslubun

OsmanlI Mimarisindeki geliimi, batdakinden biraz ayrarak gerçeklemitir.
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Fotoraf 81. Çizim 33. 1. taçkap kemerinin yüksek pakl ksmnda bulunan bordür

Fotoraf 82. Çizim 34. 1. taçkap sivri kemer bordürü
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Fotoraf83. Çizim 35-36. Çeme kemerinin iç yüzeyinde bulunan bordür

yan bu motif temelde, simetrik olarak tekrarlanan erit ve kvrm dallardan oluturulmu bir geçmedir. Birbirinin

tekrar eklinde devam eden bu bordür düzenlemesi, orta ksmda aa uzanan stilize bir palmetin bulunduu

kalp formuna benzer motif ile balamaktadr. Palmetin uçlarndan çkarak spiralleen simetrik eritler ise, içe

ve da kvrlmak suretiyle, dier motiflere geçme tekniinde balanarak, simetrik ekilde devam etmektedir.

Bordürde, birbirlerinin alt ve üstünden geçen kvrk dallar, önce içe karlkl olarak sonra da da açlan geni

rumiler brakarak, çeme kemerinin iç yüzeyini çevreler. Genel anlamda çift hatl kvrk dallarn birbiri içerisine

geçmesinden ve stilize rumi motiflerinin bu kvrk dallar arasna yerletirilmesinden oluan formlar hatrlatr

tarzda biçimlere dönüerek,d ksmlarda üç dilimli kemer formunu çartrr motiflerle Rokoko Dönem özel-

lii göstermektedir. Stilize edilmi bezemelerin görüldüü bu bordürde, bölgesel farkllklarn etkili olduu net

bir ekilde anlalmaktadr. Sürekliliin sözkonusu olduu farkl bir bordür düzenlemesi, çemenin iki kademeli

kemerinind ksmnda, dier bezemeden daha sade formlara sahip düzenleme eklinde görülmektedir. (Foto-

raf 84) (Çizim 37). Üsluplam geni çift damarl bitkisel motiflerin ard arda sralanarak sürekliliin salanma-

syla oluturulan motif, çemenin kemeri etrafnda kesintisiz olarak devam etmektedir. Bu çift damarl eritlerle

oluturulan nilerin üst ksmlarnda da, sal sollu olmak üzere stilize palmetler yerletirilmitir. Bu küçük

niçiklerden oluan bordür düzenlemesinin üst orta ksmlarnda da üsluplam palmet motifine yer verilerek

kompozisyonun oluumu salanmtr.

Selamlk taçkapsn çevreleyen kemerin iç ksmnda da (Fotoraf 85) (Çizim 38), kvrk dallarn birbi-

rinin alt ve üstünden geçmesiyle oluturduu bir kompozisyon bulunmaktadr. Bu bordür düzenlemesinin orta

432 Yüksel Bingöl, shak Paa Sarayi, Ankara, 2008, s. 2 1

8
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Fotoraf 84. Çizim 37. Çeme kemerinind yüzeyinde bulunan bordür

Fotoraf 85. Çizim 38. Selamlk kaps kemer bordürü Fotoraf 86. Çizim 39-40. Selamlk giri kaps bordürü
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Fotoraf 87. Çizim 41. Selamlk taçkapsnn mukarnasl kavsaras altndaki bordür

ksm, Bingöl’ün433 yldz çiçei olarak tanmlad, sümbül çiçeine benzer, bitkisel bir motif ve tomurcuklara

yer vermek suretiyle doldurularak hareketlendirilmitir. Simetrik tekrarlarla geçme tarznda oluturulan bordür-

de, kvrk dal, çiçekler, tomurcuklar ve yapraklarla kurgulanan, stilize organik formlarn kullanld bir düzen-

leme söz konusudur. Fazla yüksek kabartma olarak ele alnmayan bu bordür düzenlemesi, bölgesel farkllklar

ve sarayn yapld tarih dikkate alndnda, süslemede o döneme özgü bir takm formlarn gelitirildii dikkat

çekmektedir. Bir çok farkl motifi bünyesinde barndran sarayda, ta kabartma olarak ele alnan baka bir beze-

me örneini, selamln dikdörtgen giri kapsnn etrafn çevreleyen bordür düzenlemesinde görmekteyiz (Fo-

toraf 86) (Çizim 39-40). Barok Dönem özellii gösteren bu kompozisyon, kapya estetik görünüm kazandr-

masnn yansra, düüm biçiminde birbirine balanmak suretiyle, devam eden motiflerin süreklilii salanarak

kurgulanmtr. Motifind ksmlarnda da karlkl yerletirilen iç bükey C kvrmlarna yer verilerek, orta

bölümü sekiz kollu rozet eklinde üsluplam çiçek motifleriyle etkili bir görsellie kavumutur. Bu çiçein

alt ve üst ksmlarnda da yine iç bükey ancak daha küçük boyutlardaki “C” kvrmlarnn iç ksmlar, stilize

palmet yapra ile doldurularak, bezemede bütünlük salanmtr. Bununla birlikte bordürün balangç ve mo-

tiflerin devamlln salayan ksmlardaki düüm yerlerinin içi de simetrik palmetlerle kompozisyonun for-

muna uygun ekilde kurgulanarak, bordür tamamlanmtr. Selamlk taçkapsnda, yine sürekliliin söz konusu

olduu farkl bir düzenlemeye daha yer verilmitir. (Fotoraf 87) (Çizim 41). Taçkapnn mukarnasl kavsaras

433 Yüksel Bingöl, shak Paa Saray ,
Ankara, 2008, s. 219
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Çizim 43. Divan salonu pencere etraf bordür düzenlemesinin grafiksel analizi (K. Aliyev & G. Kanberova)

altnda, Barok ve Rokoko Dönem özellii gösteren bu süsleme de, geometrik ve bitkisel süslemeler bir arada

kullanld gibi, yapda dier süslemelerde görülmeyen girland motifine de yer verilmitir. Antik Yunan Sana-

t ndan balayarak, Osmanl Barok Dönemi yaplarnda da yaygn biçimde kullanlan girland,* burada bitkisel

formlara yaknlk göstermesiyle birlikte birbiri üzerine bindirilmi kabartma motiflerle dolgulanarak, kavsaray

üç yandan kesintisiz dolamaktadr. Girland motifinin üst ksmnda ise ters “C” kvrmlaryla sonlanan moti-

fin aralar, geometrik eritlerin birbirinin alt ve üstünden geçmesi suretiyle oluturulan, hasr örgüsü eklinde

doldurulmutur. Karlkl “C” kvrmlarnn aralarnda da üsluplam bitkisel süslemelerin yüksek kabartma

olarak ele alnmasyla, görsel etkinin artrlmas amaçlanmtr. Zengin bezemeleriyle ön plana çkan sarayda,

farkl bir bordür düzenlemesi, divan salonunun II. avluya bakan pencereleri etrafnda görülmektedir (Fotoraf

88) (Çizim 42). Birbirine eit büyüklükte be pencere açklnn etrafn çevreleyen bu bordür düzenlemesi,

rokoko üslup özellii gösteren bitkisel ve geometrik formlarn bir arada kullanlmasyla oluturulmutur. Sekiz

kollu yldz eklinde ele alman süslemenin iç ksm, birbirine geçmelerle balanan kvrk dallarn simetrik ola-

rak yerletirilmesiyle beraber, dtaki yldz formuna uygun ekilde alt ve üsten geçen grift üsluplam rumi
motifleriyle doldurulmutur. Kare formundan kaynaklanan orant sisteminin söz konusu olduu sürekli bu bor-

dür düzenlemesinin, sekizgen formlara ait iç ksmnn d, kare eklinde geometrik formlarla çevrelenerek,

kompozisyonun kesintisiz devamll salanmtr (Çizim 43). Bölgesel farkllklarla birlikte deiik ekillerde
* Bu konudaki yayn için bkz. Eczacba, SanatAnsiklopedisi, 1997. Ask-Çelenk olarak da adlandrlan girland. her hangi bir kaba konulmam çiçek, yaprak

gibi bitkilerden ve meyvalardan düzenlenmi bezeme örgesi olarak tanmlanr.
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Fotoraf 89. Çizim 44. Cami güney cephe pencere etraf bordürü

karmza çkan bu bezeme dnda, tam olarak ne olduu anlalamayan farkl bir motifi, caminin güney d
cephesi, pencere etrafn çevreleyen bordür düzenlemesi olarak görmekteyiz (Fotoraf 89) (Çizim 44). Bu süsle-

menin benzer örneklerine, baka bir yerde rastlanmamakla birlikte, Barok Dönem çemelerinde karlatmz

istiridye yivlerine434 benzeyen formlara sahip biçimde ele alndn belirtebiliriz. Üç sra halinde birbiri üzerine

bindirilmi dikey formlardan oluan bordür, pencere etra-

fn çevreleyerek cepheye hareketlilik kazandrmaktadr.

Stilize edilmi istiridye yivlerinin ortalar da oluklu ola-

rak ele alnm olmasyla, üç boyutluluk elde edilmeye

çallmtr. Bu bezeme dnda farkl bir düzenlemeyle,

caminin mihrap çknts üzerinde karlalmaktadr (Fo-

toraf 90) (Çizim 45). Barok Dönem özellii gösteren bu

bezeme, bitkisel motiflerden olumakla birlikte, dönem

etkisiyle tamamen stilize edilerek klasik anlamdaki mo-

tiflerin dnda bir özellik göstermektedir. Üsluplam

rumiler, bir alttan bir üsten geçmek suretiyle, birbirinin

devam eklinde, motifin sürekliliini salayarak, bordür

düzenlemesini oluturmaktadr.

Mihrap çknts üzerinde bulunan, yuvarlak pence-

re etrafn süsleyen motif, dier bezemelerden farkl bir

düzenlemeye sahip olmasyla ayrmaktadr (Fotoraf 91) (Çizim 46). Motif, Barok Dönem özellii gösterme-

sine karn, bir takm farkl formlara sahip ar derecede stilize edilmi bezemelerle karmza çkarak, kvrk

dallar arasna yerletirilen bitkisel motiflerin tekraryla oluturulmutur. Yuvarlak pencere formuna uygun bir

süslemenin söz konusu olduu kompozisyonda iç ksmda bulunan süslemenin batllama etkisiyle yivlen-

434 örcün Barta, stanbul Çemeleri-Beyolu Cihetindeki Meyve Taba Motifleriyle Bezenmi Tek Cepheli Ant Çemeler, Ankara, 1991, s. 65

Fotoraf 90. Çizim 45. Mihrap çknts üzerindeki bordür
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mi olduu görülür. Pencerenin d konturu da

üç dilimli yuvarlak kemerlerle sonuçlanmaktadr.

Bu yivlenmi ksm ile üç dilimli yuvarlak kemer

ortasnda kvrk dallarn arasna bir ters bir düz

olarak yerletirilmi yapraklarla birlikte, bir sap-

tan çkan çiçek motiflerini çartran süslemelere

yer verilmitir. Eklektik yap dekorasyonuyla ön

plana çkan sarayda baka bir bezeme örnei, ca-

miye girii salayan kap etrafnda görülmektedir

(Fotoraf 92) (Çizim 47). Geometrik ve bitkisel

bezemelerin bir arada kullanld bu motif, ke-

sintisiz bir kvrmdaln düümlenerek kalp for-

muna benzer biçimde taa yontulmasyla bala-

maktadr. Bordürün iç ksmda, üçgen formuna

yakn ekillerle donatlmtr. Bu üçgen formlarn

birbiri içerisinden geçerek oluturduu biçimin

aralarnda da, birbirleriyle uyumlu volüdlere yer

verilerek, çarkfelek motifine benzeyen bir zemin

dolgusu gerçekletirilmitir. Çarkfelek benzeri

motifin etraf da, madolyon gibi çerçeve içerisine

alnarak, ard arda yerletirilen bordür düzenleme-

si oluturulmutur. Bingöl,435 dta kare forma sa-

hip bu bordürün, orta ksmnda geçme tekniiyle

birbirine balanan elemanlarn, ortada alt kollu

yldz oluturduunu belirtmektedir. Camiye ge-

çii salayan kapnn etrafn çevreleyen bordürün

üst ksmnda da, bitkisel karaktere sahip farkl bir

bezemeye daha yer verilmitir. (Çizim 48) ç içe

iki bordürle çevrelenen kitabeliin d ksmnda

bulunan bordür, mihrap çknts üzerinde bulu-

nan, yuvarlak pencere etrafn süsleyen motifle

benzemesiyle beraber, üç kenar dikdörtgen üst

kenar ise, sivri kemer formunda bir çerçeveden

olumaktadr. Kitabelii çevreleyen bordürün,

“S” eklinde kvrmdallarnm aralarda brakt
boluklar, stilize tomurcuk ve çiçeklerle dolgula-

narak, ana kompozisyon oluturulmutur.

Sarayda daha çok rumi, palmet ve kvrk

dallardan oluan bezemelerin kullanlm olma-

syla birlikte, ar stilizasyona urayarak, yüksek
Fotoraf 91. Çizim 46. Mihrap çknts üzerindeki yuvarlak pencere çevre

bezemesi

435 Yüksel Bingöl, shak Paa Saray , Ankara, 2008, s. 124
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Fotoraf 92. Çizim 47. Cami giri kaps bordürü Çizim 48. Cami giri kaps kitabeliinin

d ksmn çevreleyen bordür

kabartma tarznda yontulan akantus motiflerinin en güzel örneklerinden birisi, mukamasl mihrap niini çevre-

leyen sivri kemerin etrafnda görülmektedir (Fotoraf 93) (Çizim 49). Barok üslup özellii gösteren bu düzen-

lemede, ayn motiflerin birbiri ardnca tekrarlanmas suretiyle bordür düzenlemesi oluturulmutur. Bordürün

alt ksmnda da geni yapraklara sahip yelpaze biçiminde açlm, üsluplam akantus yapraklarna, bu akantus

yapraklar arasnda da kvrk dal ve yaprak motifleri alternatif ekilde kurgulanarak yerletirilmitir. Bu ksmn

üzerinde de istiridye yivi eklinde, orta ksm oluklu olarak ele alnan, dikey hatl formlar bulunmakta ve bu

bölümle motif sonlanmaktadr.

Yuvarlak pencere etrafnda

kesintisiz devam eden farkl bir be-

zeme örneini cami iç mekannda

mihrap nii üzerinde bulunan yu-

varlak pencere etrafn çevreleyen

kompozisyon düzenlemesi olarak

görmekteyiz (Fotoraf 94) (Çizim

50). Pencere etrafn süsleyen bu

motifin ana temas da, birbirinin

alt ve üstünden geçen girift üslup-

lam rumi dallarnn, yuvarlak

bir form oluturacak ekilde, tekrar

edilmesi suretiyle gerçekletirilmesidir. Ayn ekilde süreklilik arzeden baka bir bordür düzenlemesi, mahfilin

oturduu sivri kemerler üzerinde kullanlmtr (Fotoraf 95) (Çizim51). nce bir kuak halinde dekoratif amaçl

ele alnan bu bordür, dier motiflerde gördüümüz ar derecede stilize edilmi rumilerden farkl olarak, rumi
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Fotoraf 94. Çizim 50. Mihrap nii üzerindeki yuvarlak pencere

çevre bezemesi

Fotoraf 96. Çizim 52. Son cemaat yerinde bulunan bezeme

Fotoraf 95. Çizim 51. Mahfilin oturduu kemerler üzerindeki bordür
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Fotoraf 97. Çizim 53. Türbenin çat korniiyle uyumlu bordür düzenlemesi

formuna daha yakn bir tarzda ortaya konulmutur. Erken Barok Dönem özellii gösteren bu süsleme de ana

kompozisyon, kvrk dallar üzerine üsluplam rumi motiflerinin belli bir düzen içerisinde yerletirilmesiyle

oluturulmutur. Bezemenin uç ksmlarnda da, üç yaprakl palmete benzeyen bir motif bulunmaktadr.

Sarayda karlatmz dier motiflerle yaknlk gösterir bezeme örneini, barok üslup özellii yanstan,

yuvarlak bir form etrafnda düzenlenmi kompozisyon olarak görmekteyiz. (Fotoraf 96) (Çizim 52). Son cema-

at yerinde bulunan bu bezemenin iç ksm, istiridye yivi biçiminde dilimlenerek bir derinlik verilmi, bu ksmn
etrafnda da iç içe geçmi girift dallardan ve üsluplam bitkisel motiflerden oluan bezeme ile duvar yüzeyine

daha hareketli bir görünüm kazandrlarak, dengeli bir yerleim plan uygulanmtr.

Sarayda, dekoratif görünümlü türbenin zikzak eklindeki çat korniiyle uyumlu, farkl tarzda yontulmu

bitkisel bir süsleme kua daha bulunmaktadr (Fotoraf 97) (Çizim 53). Çift eritli kvrk dallarn, bir alttan bir

üsten geçerek, orta ksmda düüm oluturmasyla, kesintisiz devam eden bu düzenleme, çat korniinin formu-

na uydurularak, dinamik bir cephe oluturulmaya çallmtr. Plastik açdan da, deiiklik gösteren birbirinden

farkl zengin bordür düzenlemeleri içerisinde, daha gösterili ve karmak yapya sahip farkl bir bezeme örnei,

harem taçkapsm çevreleyen bordür düzenlemesinde görülmektedir (Fotoraf 98) (Çizim 54). Bordür en altta

karlkl birbirine bakar vaziyette, ön ayaklarndan biri, girie doru adm atar pozisyonda ki aslan figürünün

kuyruundan balayp, sarmak formunda tüm kapy dolaarak dier aslann kuyruuyla bütünlemesiyle,

süslemenin altyaps oluturulmutur. Taçkapya karakterini veren bu ana çerçeve kua, tamamen stilize edil-

mi geometrik kompozisyonlar, üzerleri ajurlu stilize biçimler, üsluplam yaprak ve çiçek motifleri, bir takm

düümler, kvrk dallar ve meyve motifleri yontularak kurgulanmtr. Zeminini arabesk motiflerin oluturduu

kompozisyonun oluumunda, çok sayda birbirinden farkl motiflerin bulunduu bezemenin bütününü Öney,436

hayat aac olarak nitelendirmektedir. Ancak sarmak gibi kvrlarak yükselen bu motifin tümü, bir hayat aac
olarak tanmlansa da aslnda, “C" kvrmlar içerisinde vazodan çkarak yükselen ve dallarnda, nar meyveleri

436
Gönül öney, “Anadolu Selçuklu Sanatnda Hayat Aac Motifi”, Belleten, C. XXXII, Ankara, 1968, s. 25-50
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Fotoraf 98. Çizim 54. Harem taçkap bordür düzenlemesi

132
|
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Fotoraf 99. Çizim 55. Harem taçkap giri açkl etrafm çevreleyen bordür

bulunan bezeme, hayat aac olarak deerlendirilebilir. Yüksek

plastik deere sahip bu bordür düzenlemesini, kvrk dallarnn

aralarnda alternatif ekilde yerletirilmi, akantus motifleri

ve vazodan çkarak yükselen minyatür aaç motifleri olutur-

maktadr. Ayrca akantus ve aaç motiflerinin üst ksmlarnda

da birbiri üstünden geçerek çatallaan ve tam olarak ne tür bir

bezeme olduu anlalamayan, üsluplam çiçek motifleriyle,

kvrk dal motifleri yer almaktadr. Sürekliliin söz konusu ol-

duu bu geni bordür düzenlemesinde, daha çok sarmak moti-

finin ön plana çkarld, dier motiflerin ise, alternatif ekilde

sarmak dallar arasna yerletirildii görülür. Ayn zamanda

yüksek kabartma teknii kullanlarak, k-gölge oyunlaryla,

güçlü görsel bir etkiye sahip olan bordür, cepheye ana karekteri

veren unsur olarak önem tamaktadr. Büyük ustalkla stilize

edilen motiflerin bulunduu bu düzenleme dnda, harem taç-

kapsnn dikdörtgen kap açkl etrafn çevreleyen, farl bir

süslemeye daha yer verilmitir (Fotoraf 99) (Çizim 55). Kesin-

tisiz birbirine balanan kompozisyonlardan oluan düzenleme

de, batllama dönemi etkisiyle ar stilizasyona gidilmi rumi

motifi, olduundan daha farkl formlar alarak, farkl biçimler-

de kullanlmtr. Motif, alttaki fondan çkan krk hatl çizgilerin iç içe geçmesiyle, ortada oluturulan yürek

motifinden meydana gelmesiyle birlikte, bundan çkan dalgal çift hatl çizgiler, üst ksmda rokoko arlkl

üsluplam rumi motifinin oluumunu salamtr. Estetik görünüme sahip bu üsluplam rumi motiflerinin

dallarnn, iç içe geçmesiyle motifin süreklilii gerçekletirilmitir. Ayrca alt bölümde yer alan formun her iki

Fotoraf 100. Çizim 56. Muayede salonu bat kap etraf

bordürü
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yannda da simetrik olarak yerletirilmi ro-

koko etkili volidlere yer verilmitir.

Muayede salonunun “L” koridoruna

açlan bat kapsnn etrafn çevreleyen bor-

dür, bitkisel ve geometrik motiflerin bir arada

kullanld farkl bir örnei tekil etmektedir

(Fotoraf 100) (Çizim 56). Ayn motiflerin

tekrar eklinde olan bordür düzenlemesinin

alt ksm, dalgal hatl ya da dilimli olarak

nitelendirebileceimiz bir formdan çkarak,

kesintisiz alt eritin birbiri içerisine geç-

mesiyle, geometrik karakterli örgü motifi

oluturulmutur. Motifin devamnda da düz

çizgiler, orta ksmnda üsluplam rumiye

dönüerek, bir kvrm yapm ve tekrar düz

çizgiye dönümesiyle motifin devamll
salanmtr. Orta bölümde çift hatl olarak

ele alnan üsluplam rumi motifinin her iki

yannda da zencirek tarznda geometrik mo-

tif bulunmaktadr. Bezeme, iyi hesaplanm

bitkisel ve geometrik karakterli bir tasarm

ürünü olarak dikkat çeker. shak Paa Sara-

y ’nda, farkl ekillerde farkl yerlerde kulla-

nm alan bulan sürekli kompozisyonlarn bir

kuak halinde, kap kemeri etrafn çevrele-

yen düzenlemeleriyle de karlalmaktadr.

Bu anlayta ele alman süslemelerden birisi

de muayede salonunun bat kap kemeri et-

rafnda, kemerin yuvarlak formuna uygun

tarzda ele alnan süsleme kuadr (Fotoraf

101) (Çizim 57). Üsluplam rumi motifleri,

kurgu itibariyle simetrik yerletirilerek sapla-

rnn da birbiri içerisine geçen örgü motifine

dönütürülmesiyle oluturulmutur. Bu be-

zeme, bitkisel geometrik karakterli süsleme

olarak karmza çkmaktadr. Muayede sa-

lonuna girii salayan bat kapsnn dikdört-

gen girii etrafn çevreleyen deiik bir dü-

zenleme olarak, yüksek plastik deere sahip

farkl bir bordürle daha karlamaktayz (Fo-

toraf 102) (Çizim 58). Bu bezeme, selamlk

giri kapsnda bulunan aaç motifine benzer Fotoraf 101. Çizim 57. Muayede salonu bat kap kemeri bordürü
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Fotoraf 102. Çizim 58. Muayede salonu bat giri kaps etrafn çevreleyen bordür

anlayta ele alnmasyla birlikte, sürekliliin söz konusu olduu, farkl yaklamla karmza çkmaktadr. Süs-

leme, azlar karlkl birbirlerine bakan istiridye formunda, ayakl ve tek kulplu vazo tarznda bir formdan,

sarmak biçiminde yükselerek köeli zikzaklar çizmek suretiyle, dikdörtgen kap etrafn çevrelemektedir.

Kompozisyonun dallar arasnda da iri yuvarlak tanelere sahip, aaya sarkar durumda üzüm salkmna benzer

bir motif bulunmaktadr. Stilize edilerek ele alman

bu üzüm salkmlarnn çkt yerde de yine stilize

edilerek yontulan yaprak motifleri yer alr. Kvrk
dallar, üzüm salkmlar ve yapraklardan oluan bu

kompozisyonun bir kupa içerisinden çkarak kapy

çevreliyor oluunu Bingöl,437 bezemelerle balant-

l olarak burann bir elence salonu kapsna ait ol-

duunu vurgulamaktadr. Stilize organik formlarn

kullanmyla sürekliliin söz konusu olduu farkl

bir düzenlemeyi caminin dou cepheye bakan du-

var üzerinde görmekteyiz (Fotoraf 103) (Çizim

59). Sarayda gördüümüz sürekli kompozisyonlar-

dan farkl olarak ele alnan bu motif, Endülüs Emevi mimarisinde gördüümüz üç dilimli kemerlere benzer

anlayta438 ilenmekle birlikte, silmelerin meydana getirdii krk hatl kemerlere sahip olmas bakmndan bir

takm farkllklar göstermektedir. Caminin doud cephesinde bulunan bu bezeme, ikili demet sütunlar ve krk
hatl kemerlerin cami duvarn birbirlerine eit parçalara bölmesiyle, düz duvar üzerinde hareketlilii salayan

Fotoraf 103. Caminin doud cephesi

437
Yüksel Bingöl, shak Paa Saray , Ankara, 2008, s. 229

438
Ronald Levvcock, “Architects, Craftsmen and Builders: Materials and Techniques”, Archtecture OfThe Islamc World, London, 1996 s. 127
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(K. Aliyev & G. Kanberova)

dekoratif unsur olarak kullanlmtr (Çizim 60). Yüksek plastik deere sahip bu süsleme, ikili sütunlarn üst

ksmndan çkarak aaya doru sarkan, karlkl taç yapraklar açlm, stilize nilüfer çiçeine benzeyen bir

motifle tamamlanmaktadr.

Panolar

Sarayda, çounlukla sürekliliin söz konusu olduu bitkisel bordür düzenlemeleriyle karlamakla be-

raber, cepheye hareketlilik katmak amacyla, bitkisel bezemelerle birlikte kvrk dal ve geçmelerin bir arada

kullanld sonsuzluk prensibine göre ilenmi, panolara da yer verilmitir. Ayn zamanda devamlln söz

konusu olmad, kapal kompozisyonlarla da karlalmaktadr. Plastik açdan farkllk gösteren birbirinden

ayr karaktere sahip, yüzden fazla motif, üsluplam olarak yap dekorasyonunda kullanlmtr. Bu bezemeler

arasnda da pano anlaynda ele alnan motiflerden birisi, I. taçkapnn ön cephesinde sütunlar arasnda yer alan,

dikdörtgen niler içerisine yerletirilmi, rölyef anlaynda kompozisyon düzenlemesi olarak görülmektedir

(Fotoraf 104) (Çizim 61). Geçme tekniindeki bu girift pano, simetrik olarak tekrarlayan dört deiik eleman-

dan olumaktadr. Rokoko özellii gösteren motifin merkezinde, karlkl olarak yerletirilmi kalp formunda

süsleme unsurlar kullanlm olmasyla birlikte, üsluplam bitkisel bezemelerin bulunduu pano anlaynda-

ki motifin, iç ksmnda rastlanan motifler arasnda en çok dikkat çekeni, stilize edilmi ayakl bir vazodan çkan

bitkisel motifleri çartrr süslemelerdir. Aa ve yukar bakar ekilde, kalp formuna benzeyen biçimlerin

içerisine yerletirilmi olan palmet, lotus karm bezemenin üzerine göz motifinin yerletirilmi olduunu ifa-

de eden yazar,439 göz motifinin kompoze edilmesinden dolay madalyonlar, saraydaki neenin, kem gözlerden

korunmas için nazarlk olarak yaplm olabilecei görüünü ileri sürmektedir. Kompozisyonda birbirinin alt

ve üstünden geçerek kesintisiz devam eden bezemenin etrafn çevreleyen kvrk dal motifinin dnda, yer yer

ta yontan ustalarn kendi anlayna göre ekillendirdiini ifade edebileceimiz, ne olduu anlalamayan bir

takm bitkisel motiflere yer verilmi olduu izlenmektedir. Yine I. taçkapda bulunan farkl bir pano düzenleme-

si, taçkapnn iç iki yannda ki niler içerisinde görülmektedir (Fotoraf 105) (Çizim 62). Birbirinin simetrii

eklinde kurgulanan bu motif, dier motiflere göre ayrntsnn daha çok artt ve ince ince ilendii dikkat

çekmektedir. Üsluplam bitkisel formlardan oluan panonun merkezini, çift damarl kvrk dallarn birbiri içe-

risinden geçerek, köelerde akantus yapraklar brakmak suretiyle uzanan motif oluturmaktadr. Bu motifin her

iki tarafnda da, karlkl kompoze edilmi yuvarlak bir formdan çkan, geometriklemi palmet motifi, iç bü-

key “C” biçiminde kvrmlarla yarm daire formunda ortadaki motifi çevreleyerek, madalyonun göbeini olu-

turur. Rokoko Dönem özellii gösteren kompozisyonun, alt ve üst ksmlarnda gerçekletirilen stilize formlar,

439 Yüksel Bingöl, shak Paa Sarayt , Ankara, 2008, s. 215
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Fotoraf 104. Çizim 61. 1. taçkap, ni içerisinde bulunan bezeme

Fotoraf 105. Çizim 62. /. taçkap, ni içerisi panosu
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vazodan çkarak yükselen bitki motifine benzer

anlayta olmasyla birlikte, her iki yanda sap-

lar birbirine düümlenmi üsluplam palmet

motifleri ile boluklar doldurarak güçlü gör-

sel bir etki yakalamaya çallmtr. Sarayda,

pano anlaynda ortaya konulan, ancak dier

panolarda görülen bezemelerden farkl anlay-

ta ilenen motiflerin, yüzeysel kabartma olarak

taa yontulduu örnek ile II. taçkapnm bask

kemerli kaps üzerinde yer alan balkonun alt

bölümünde karlalmaktadr (Fotoraf 106)

(Çizim 63). Zarif içilie sahip bu pano, mer-

kezde birbiri içerisinden geçen dört eritli mo-

tiften geliip, üsluplam rumi ve yaprak motif-

lerinin, bezemenin ana yapsn oluturmasyla

madalyon tarznda bir motif karmza çkar.

Dikdörtgen forma sahip olan süsleme, orta

bölümde bulunan madalyon benzeri motifin,

panonun her bir köesine çeyrek madalyonlar

biçiminde yerletirilmesiyle sonsuzluk düün-

cesini iaret etmektedir. Ayrca bezemenin mer-

kezinde yer alan motif köelerdeki süslemelere,

bat etkisiyle yaplarda karlatmz “S" ve

“C” kvrmlaryla balanarak, kompozisyonun

oluumu salanmtr. Bu tavan süslemesin-

de, shak Paa’nn o dönemde, en önemli hal

yapm merkezlerinden, Kafkasya ve Azerbay-

can arasndaki ticari hareketi denetlemesiyle,

Tiflis’in de, en önemli hah pazarlarndan biri

olduu düünülürse, süslemenin o dönemdeki

hal desenleriyle balantsn kurmak mümkün-

dür.440 Ayn zamanda, cilt kapa süslemecili-

inde yaygn olarak kullanlan, motiflerden de

etkilenildii açkça anlalmaktadr. Süsleme

unsurlarnn kurgulan açsndan, birbirleriyle

uyumlu ve dengeli kompozisyonun söz konu-

su olduu baka bir pano da, selamlk kaps
üzerinde yer almaktadr (Fotoraf 107) (Çizim

64). Bu motif, büyük ölçülerde tahrip olmasna

ramen, orjinali hakknda kalan izlerden kom-

440 Giovanni Curatola, Türkiye : Selçuklulardan Osmanllara San-
at

,
Çeviren, K.Atakay, stanbul, 2010, s. 255-256

Fotoraf 106. Çizim 63. II. taçkap balkonunun alt ksmnda bulunan pano

Fotoraf 107. Çizim 64. Selamlk taçkaps üzerindeki pano
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Fotoraf 108. Çizim 65. Caminin güney cephesindeki panolardan biri

pozisyonun temelde, birbiri içerisinden geçen dört eritin, ortada baklava motifinin oluumunu salamas ve bu

motifin etrafnda yine birbiri içerisinden geçen dilimli üsluplam rumi motifinin kullanlmasyla gerçekleti-

rilmi olduu anlalmaktadr. Panonun orta ksmnda bulunan madalyon tarzndaki motifin her iki yannda da,

üsluplam rumi motifinin bulunduu iç içe geçmi iki daire yer alr. Ayn zamanda bu madalyonun etrafnda,

madalyon içerisinde bulunan dallarla balantl olmak üzere, kalabalk yapraklarla birlikte ele alnm, tezhip

sanatnda da “Penç” olarak adlandrlan441 çiçek motifine benzer, naturalist tarzda motiflere yer verilerek, özgün

tezyini bir bezeme gerçekletirilmitir. Baka yaplarda karlaamadmz bu tarzdaki motifler, ta ustalarnn

hayal gücüyle bitkileri stilize etme yeteneine bal olarak, farkl bir anlay ortaya çkarmasyla, mimaride

kullanm alan bulan, ilginç bir örnek olarak deerlendirilebilir.Yapda ki her bir düzenlemede farkl ekillerde

karmza çkan zengin bitkisel motifler, özellikle caminin kble duvar üzerinde üç kez tekrarlanarak uygulanan

panoda, deiik biçimlerde kurgulanmtr (Fotoraf 108) (Çizim 65). Yüksek ta kabartma olarak uygulan-

mayan bu girift pano da, çift damarl olarak ele alman rumiler, adeta dantel gibi ince ince ilenerek cepheye

estetik görünüm kazandrmtr. Hem mihrap çknts hem de mihrabn sanda ve solunda birer kez tekrarlanan

dikdörtgen pano, Selçuklu süsleme geleneine uygun anlayta442 ele alnarak, motifin merkezinde bulunan yu-

441
inci Ayan Birol & Çiçek Derman, Türk Tezyini Sanatlarnda Motifler,

stanbul, 1991, s. 47-51

442 Hamza Gündodu, Doubayazt shak Paa Saray, Ankara, 1 99 1 , s. 34
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Fotoraf 109. Çizim 66. Mihrap çknts üzerindeki pano

varlak kabartma göbein etrafnda, güne nlar eklinde dalan üsluplam rumi, kvrk dal ve yapraklarn
örgü tekniinde alt ve üstten geçmesiyle birbiri içerisine girerek, daha da genilemesi suretiyle kompozisyonun
oluumu salanmaktadr. Büyük bir ustalkla stilize edilerek taa yontulan bezemede, köelerde kalan boluklar,

üsluplam rumi ve kvrk dal motiflerinin kurgulanmasyla bütünlük salanmtr. ç ksmdaki kvrk dallarla

bir bakma, altgen bir form oluturulduu söylenebilecei gibi, bezemenin ana kompozisyonunu üsluplam
rumi motiflerinin oluturduu da ifade edilebilir.

Eklektik bir yap dekorasyonuna sahip olan sarayda, özellikle dar çknt yapan mihrabn üzerinde bu-

lunan bezeme de, iyice formlar bozulmu bitkisel süslemelere yer verildii gibi, bölgesel farkllklarn da etkili

olduunu söylemek mümkündür (Fotoraf 109) (Çizim 66). Süslemenin iç ksmlarnda daha çok ayrntya
gidilmi olmasyla birlikte, motif birbirinin simetrii biçiminde, karlkl olarak yerletirilmitir. Ypranmadan
günümüze ulaabilen bu motifin, alt ve üstenden geçmek suretiyle birbiri içerisine giren kvrk dal motifleri ve
bunlarla balantl olarak, köeleri dolduran tam olarak ne tür bir motif olduu anlalamayan bitkisel bezeme-
lerle kurgulanmtr. Bu ksmn hemen altnda da yaprak biçiminde, irice bir formun içerisi erit geçmelerle

doldurularak ön plana çkarlmtr. Yapran altnda da, kurdela formunu çartrr dalgal ekilde aaya
doru sarkan motifler, köelerde kalan bolua yerletirilmitir. Bezemenin merkezini oluturan yerde ise, daire

içerisine alnm alt kollu yldz biçiminde bir süslemeye yer verildii gibi, bu bölümün biraz üzerinde de hilal

formunda bir süslemenin kurgulanmasyla, kompozisyonun oluumu tamamlanmtr.

Sarayda, cepheleri hareketlendirme amaçl kullanlan pano biçimindeki farkl bir düzenlemeyle, caminin
kble duvar yüzeyinde bulunan, sar pencere içerisinde karlamaktayz (Fotoraf 1 10) (Çizim 67). Yapda
bu anlayta ele alnm baka bezeme örneinin bulunmamasyla birlikte, hem pano hem de sürekliliin söz
konusu olduu farkl bir kompozisyon oluumuyla, özel bir yere sahiptir. Süsleme, alt kollu yldzlardan ve
bu yldzlarn oluumundan kaynaklanan, aralardaki üç dilimli baklava formundaki biçimlerden olumaktadr
(Çizim 68). Altgen ve bu kaynaktan oluan orant sisteminin söz konusu olduu panoda, alt kollu yldzlarn iç

ksmlar. Erken slam Sanat’nda gördüümüz arabesk motifleri443 eklinde, ortada bir merkezden dalan biri-

445 Dalu J°nes > “Surface, Pattern and Light” Archtecture OfThe Islamc World, London, 1996, s. 170-172
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Çizim 67. Caminin güney cephesindeki kör pencere bezemesi

Fotoraf 110. Caminin güney cephe kör

penceresi

Çizim 68. Caminin güney cephesindeki kör pencere bezemesinin,

grafiksel analizi (K. Aliyev & G. Kanberova)
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Fotoraf 111. Çizim 69. Türbenin alt yüzeylerinde bulunan pano

biri içerisine geçmi kvrk dal ve rumi motifleri ile zeminin tasarlanm olduu görülmektedir. Ayrca çok kollu

yldzlarn oluumundan kaynaklanan baklava biçimindeki formlarn içerisi de, bitkisel bezemelerin kurgulan-

masyla hareketlendirilmitir. Yüksek plastitesiyle ön plana çkan pano,k ve gölgenin etkisiyle hacimsellik

kazanarak, daha etkili bir görsellie sahip olmutur.

Sekizgen planl türbenin giri kapsnn bulunduu ksm hariç, dier yüzeylerin alt bölümlerinde, yedi

kez tekrar edilerek yüksek kabartma yontulan bezemeler yer alr (Fotoraf 111) (Çizim 69). Daha çok Barok
Dönem özellii gösteren bu motifin, orta ksmnn zemini hasr örgüsü biçiminde tasarlanarak, her iki ucu çam
kozala ya da stilize lale motifi olarak deerlendirebileceimiz motiflerle sonlandrlarak, farkl bir görünüm
kazandrlmtr. Bu motiflerin etraf da iç bükey “C” kvrmlar ve dallarla çevrelenmi olmasyla birlikte,

formlarnd ksmlarnn stilize bitkisel bezemelerle güçlendirilmesiyle pano, etkili bir görünüme kavumutur.
Barok üslup özellii yanstan baka bir pano da, mihrap nii içerisinde bulunmaktadr (Fotoraf 112) (Çizim

70). Yedi kez tekrarlanmak suretiyle, birbirinin ayn ele alnan bu motif, sivri kemerin köede kalan iki yan
boluklarna büyük bir ustalkla simetrik olarak yerletirilmitir. Ar derecede üsluplam rumi motiflerinin

bulunduu panoda, köelere gelen ksmlarn içerisi, hasr örgüsü eklinde bezenmi ve en üstkm da palmet
motiflerine benzeyen bir bezeme ile sonlandrlmtr. Caminin güney cephesindeki mihrap çknts üzerinde

yer alan süslemeye benzer anlayta ele alnan bu panoda, üsluplam rumi motifleri aaya doru sarkarak,

köelerde kalan boluklara yerletirilmesiyle, panoya zengin bir görsellik kazandrlmtr.

Sarayda bulunan dier bezemelerden teknik ve kompozisyon açsndan farkllk gösterir bir örnekle, hare-

mind cephesinde ki sar pencereler içerisinde karlamaktayz (Fotoraf 113) (Çizim 71). Rölyef tekniinde
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Fotoraf 113. Çizim 71. Haremd cephesi kör pencere panosu

yontulan pano, stilize organik formlarla geçme tekniinde ilenerek, dekoratif amaçl kullanlmtr. Sarayda

ki dier bezemeleri oluturan bitkisel motiflerle birlikte, erit ve kvrk dallar çift damarl olarak ele alnrken,

bu panoyu oluturan kvrk dallar bombeli biçimde da çknt yaparak, yuvarlak formlara sahip ekilde yon-

tulmutur. Bu yönüyle de dier bezemelerden ayrmaktadr. Simetrik tekrarlarn görüldüü panonun temelini,

geçme tekniindeki kvrk dallardan oluan bitkisel motifler oluturur. Aralarda ved bölümlerde kalan boluk-

larda, kvrk dallarn brakt stilize palmet motifleri ile kurgulanarak, kompozisyonun oluumu tamamlanm-

tr. Türk slam Sanat’na yabanc olan bu motif ile baka bir yapda karlaamamakla beraber, yapm teknii

açsndan da özel bir yere sahiptir.

Madalyon, Kabara, Gülbezek

Geometrik ve bitkisel süslemelerden oluan bordürler ile panolarn sarayda bir arada görülüyor oluu,

böylesi zengin ve özgün tezyini unsurun tek bir yapda toplanm olmas bakmndan önemlidir. Bunun yansra

sarayda, dekoratif amaçl kullanlan madalyon, kabara ve gülbezeklere de yer verildii görülür. Ayn yap üze-

rinde ilenmi olmasna karn, her bir motif birbirinden farkl bir takm özellikler göstermektedir. Yüzden fazla

bezemeye sahip olan sarayda, özgün tasarmyla taçkapya estetik görünüm kazandran madalyon anlayndaki
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Fotoraf 114. Çizim 72. I. taçkap ön cephe bezemesi

Fotoraf 115. Çizim 73. I. taçkap, sivri kemerli ni içerisindeki kabara
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bezeme ile ana giri kapsnn ön cephesinde kar-

lamaktayz (Fotoraf 1 14) (Çizim 72). Simetrik

olarak yerletirilen bu bezeme, baka yaplarda

benzerleriyle karlaamadmz tarzda, farkl

yaklamlarla yüksek kabartma olarak taa yontul-

mutur. Rokoko özellii gösteren bezemenin orta

ksm ise madalyon tarznda ele alnarak, etraf

çift hatl, uçlar yuvarlak ekilde sonuçlanan “C”

kvrmlaryla çevrelenmektedir. Üst ksmnda da,

aaya doru sarkan ne olduu tam olarak anla-

lamayan, soyut bitkisel karakterli motiflere yer

verilirken madalyon alt ksmda, palmet motifini

çartran bir süslemeyle sonlanmaktadr. Bu be-

zemenin üst ksmnda da sivri kemerli niler içeri-

sine, adeta cepheden dar frlar biçimde, yüksek

plastik deere sahip kabaraya yer verilerek cephe

hareketlendirilmitir (Fotoraf 115) (Çizim 73).

Yarm küre biçiminde yüzeyden dar çknt ya-

pan motif, tamamen açm kat kat bir çiçek görü-

nümünde olmasyla birlikte, bezemeyi taa yontan

ustann hayal gücüyle balantl olarak, o bölgede

yetien çiçeklerden etkilenilerek yaplm olduu

görüü ileri sürülebilir. Çiçek motifini oluturan

yapraklarn herbirinin içi, yapran formuna uy-

gun ekilde adeta yapraklarn damarlarn vermek

istercesine tasarlanmtr. XVIII. yüzyl Barok

Dönem stanbul çemelerinde, yaklak bu anla-

yta ancak bu kadar yüksek kabartma olarak ele

alnmayan çiçek motifleriyle karlalmaktadr.444

I. taçkapda dekoratif amaçl, yüksek plas-

tik deere sahip farkl bir bezeme, I. taçkapnn II.

avluya bakan yüzünde görülmektedir (Fotoraf

116)

(Çizim 74). I. taçkapnn bezemesiz sade gö-

rünüme sahip olan bat cephesinde, cepheye dina-

mizm katan tek bir süs unsuru olarak, üst bölümle-

re yerletirilen kabara motifi, yüzeye farkl bir

yaklam getirmektedir. Tam olarak adlandrl-

mayan ilginç bir örnek olarak deerlendirebilece-

imiz kabarann orta ksmnda, karlkl yerleti-

örcün Barta, stanbul Çemeleri-Beyolu Cihetindeki Meyve
Taba Motifleriyle Bezenmi Tek Cepheli Ant Çemeler, Ankara,

1991, s. 13-15
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rilmi yaprak formunu benzeyen dört tane bitkisel kabart-

ma motife yer verilmitir. Bu motifin etrafnda dilimli

yuvarlak kabartma, bu kabartma etrafnda da, batllama

etkisiyle istiridye yivi biçiminde dilimlenmi bölüm bulu-

nur. Bir çok farkl motifi bünyesinde barndran sarayn,

divan salonunun pencere alnlklarnda, be kez tekrarlan-

mak suretiyle ele alnm, dier motiflere göre deiiklik

gösteren alnlk süslemelerine yer verilmitir (Fotoraf

117) (Çizim 75). Madalyon anlaynda ele alndn ifa-

de edebileceimiz bu motif. Rokoko Dönem özellii gös-

termesiyle beraber, ar derecede üsluplam yaprak ve

kvrk dal motifleriyle çevrelenerek, içerisinde yine üslup-

lam ne tür bir çiçek olduu anlalamayan iki bitkisel

bezeme yer almaktadr. En üst ksmda da birbirine bakan

karlkl “C” kvrmlarnn aras, sepet örgüsü biçiminde

tasarlanan motifle, taç eklinde sonuçlanarak kompozis-

yon kurulmutur. Sarayn bulunduu corafyann da etki-

siyle, kendine özgü özellikler gösteren deiik bitkisel

motiflerin yer ald farkl bir süslemeyi, cami güney d
cephe üst pencere alnlklarnda görmekteyiz (Fotoraf

118) (Çizim 76). Her iki pencere alnlklarnda ayn ekil-

de uygulanarak, hilal biçiminde sonuçlanan kandil motifi

olarak deerlendirebileceimiz bu bezeme, iç ksmda

gövdesi ikin bir vazodan çkan stilize edilmi buday

baaklaryla tasarlanmtr. O bölgede yetien ürünlerle

balantl olarak, buday baaklar biçiminde deerlendi-

rebileceimiz motifin etraf, kesintisiz bir eritin üst bö-

lümde örme tekniinde geçme oluturmasyla çevrelen-

mitir. Yüksek kabartma eklinde taa yontulan kandil

motifinin iç ksm ise, stilize buday baaklarnn yüksel-

dii vazonun her iki yannda simetrik olarak kompoze edi-

len, küçük rumilerin yerletirilmesiyle hareketlendirilmi-

tir. Erken dönemlerden itibaren aydnlatma amaçl kulla-

nlan kandiller, bu ilevselliinin yansra simgesel içerii

nedeniyle, slam Sanat’nda mimari yaplar üzerinde za-

man zaman kullanlm olduu görülmektedir. Allah’n

nuru ile özdeletirilen bu motif,* genelde mihraplar üze-

rinde yer almasyla sembolik içeriini vurgular nitelikte-

* Bu konudaki yayn için bkz. : öztürk, 1997. Kuran-n Nur Suresinin, 35. Ay-

eti’nde “Allah göklerin ve yerin Nurudur. Onun nuru içinde k bulunan bir

kandile benzer. O k, bir cam içindedir. Cam da sanki inci parlayan yldzdr.

Bu yldz ne douda ne de batda bulunan bereketli zeytin aacndan yaklr.

Onun ya kendisine bir ate dokunmasa bile hemen k verir. Bu k nur

üstüne nurdur. Allah dilediini nuruna kavuturur ”, ifadeleri kandilin slam

kültüründeki yerinek tutacak niteliktedir.

Fotoraf 116. Çizim 74. I. taçkapnn bat cephesindeki kabara

Fotoraf 117. Çizim 75. Divan salonu pencere alnlklarndaki

bezeme
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Fotoraf 118. Çizim 76. Caminin güney cephesindeki üst pencere alnlk bezemesi
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Fotoraf 119. Çizim 77. Cami iç mekanndaki bitkisel bezeme

dir.
445 Bununla balantl olarak shak Paa Saray’nda da, caminin kble duvarnda kullanlm olmas, bu amaç

dorultusunda ilendiini düündürür niteliktedir. Kandil motifi olarak deerlendirebileceimiz bu bezeme ayn

zamanda Bingöl tarafndan,446 iç ksmda vazodan çkarak yükselmekte olan buday baaklaryla ilintili olarak,

süslemeyi bereketi ve bolluu sembolize eden hayat aac olarak nitelendirmesinde etkili olmutur. Caminin üst

pencere alnlklarndaki kandil motifiyle, sembolik olarak ayn anlamda ilenmi olsa dahi, farkl bitkisel süsle-

melere sahip dier bir kandil motifini cami iç mekannda, kaln bir silme ile kavranan niler içerisine yerletiril-

mi olarak görmekteyiz (Fotoraf 1 19) (Çizim 77). Yukardan aaya doru ince uzun bir zincir ucunda,d
konturlar dalgal hatlara sahip bezeme olarak karmza çkan kandil motifinin iç ksm, üsluplam rumi mo-

tifleriyle kurgulanarak kompozisyonun oluumu salanmtr. Allah’n nuru ile özdeletirilen kandil, bu beze-

mede de ayn sembolik anlam içeriiyle, cami iç mekanna ilenmi olduu ileri sürülebilir. ki bezemeden, form

ve bitkisel süslemeleriyle ayran farkl bir süsleme örneini, cami iç mekann da köelere yerletirilmi madal-

yon olarak görmekteyiz (Fotoraf 120) (Çizim 78). Kapal kompozisyon özellii gösteren bezeme, her köede

dört defa tekrarlanmak üzere, bir takm üsluplam çiçek motifleriyle kabartma olarak taa uygulanmtr. Üç-

gen form içerisine alman motifin, dtaki forma uyum salar ekilde kesintisiz erit geçmelerin birbiri içerisine

girmesiyle, üç daire ve ortalarnda üçgen bir form oluturularak kompozisyonun temeli gerçekletirilmitir. Bu

445
Gülsen Ba, Diyarbakr’daki slam Dönemi Mimarisinde Süsleme, Yaynlanmam Doktora Tezi, Yüzüncü Yl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van,

2006, s. 277
446

Yüksel Bingöl, shak Paa Saray ,
Ankara, 2008, s. 221
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birbiri ile balantl ve iç içe geçen dairelerin her birinin içerisinde, yuvarlaklarla uyum salar biçimde Bin-

göl’ün447 boynuz olarak deerlendirdii, ancak sarayn yapld dönem göz önüne alndnda, vazo tarznda bir

motifin kompoze edilmi olduu görülmektedir. Bu motifin içerisinde de o bölgede yetien kat kat açm bir tür

çiçein stilize örnei ile iç ksm naturalist yapraklarn damarlarna

benzer biçimde dolgulanm, tek bir yaprakla kompozisyon tamam-

lanmaktadr. Yuvarlaklarnd ksmlarnda da “C” kvrmlar ile üs-

luplam yapraklara yer verilerek, üçgen formun içi doldurulmutur.

Yine madalyon tarznda, ancak farkl tasarmlaryla ayran bir beze-

me örneini cami iç duvarlarnda görmekteyiz (Fotoraf 121) (Çizim

79)

. Bir çok kez tekrarlanarak duvar yüzeylerinde hareketlilii sala-

yan bezeme. Rokoko Dönem özellii gösteren üsluplam rumi mo-

tifi ile iç içe geçmi kvrk dallarn bir arada kullanlmasyla olutu-

rulmutur. Simetrik vaziyette duvar üzerine alçak kabartma tarznda

uygulanan süsleme de, iri rumi motiflerinin iç ksmlarnn stilize

bitkisel motiflerle doldurulmasyla, plastik etkisi artrlmaya çall-

mtr. Cami iç mekannda, yüzeyleri hareketlendirme amaçl gülbe-

zeklere de yer verilmitir. Bunlardan birisini kapal form içerisinde,

üsluplam rumi ve kvrk dal motiflerinin birbiri içerisine girmesiy-

le oluturulan süsleme olarak görmekteyiz (Fotoraf 122) (Çizim

80)

. Bezemede belirli düzen içerisinde birbirinin içerisinden geçen

kvrk dal motifleri, orta ksmda sekizgen bir formun oluumunu

salamasyla kompozisyonun merkezini oluturmaktadr. Kapal

form içerisinde ele alnm bir baka örnekte, selamlk kaps üzerin-

de köelere yerletirilmi madalyon tarznda motifler olarak görül-

mektedir (Fotoraf 123) (Çizim 81). Rokoko üslup özellii gösteren, bitkisel ve geometrik formlarn birarada

kullanld bu süsleme, sekiz kollu yldz biçiminde ele alnarak, iç ksm dtaki forma uygun ekilde, birbiri-

nin alt ve üstünden geçen girift üsluplam rumi motifleriyle kompoze edilmitir. Bu anlayta yontulan farkl

Fotoraf 121. Çizim 79. Cami iç mekannda
bulunan bezeme

447 Yüksel Bingöl, shak Paa Saray , Ankara, 2008, s. 225
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Fotoraf 122. Çizim 80. Cami iç mekannda bulunan gülbezek
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Fotoraf 124. Çizim 82. Türbenin çat kornii altnda bulunan pano

Fotoraf 125. Çizim 83. Muayede salonunun bat kaps üzerindeki bezeme
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Fotoraf 126. Çizim 84. II. taçkapnn iç yan yüzeylerindeki bezeme

bir süsleme de, türbenin çat kornii altnda, bo kalan yüzeyleri hareketlendirmek amacyla kullanlan bezeme-

dir (Fotoraf 124) (Çizim 82). ç ksm iri sepet örgüsü eklinde doldurularak, etraf çift hatl “C” kvrmlaryla

snrlandrlan motif, Barok Dönem özellii göstermektedir.Türbe’nin sekiz cephesinde tekrarlanan madalyo-

nun,d ksmnda “C” kvrmlarnn birletii yer, üsluplam bitkisel motiflerin oluumuyla zenginletirilmi-

tir. Bezemenin en üst ksm ise, tepelik eklinde bir süslemeyle sonlanmaktadr. Sarayda, dier bezemelerden

hem teknik hem de motif olarak ayran farkl bir bezemeyi, harem iç avlusunun bat kaps üzerinde görmekte-

yiz (Fotoraf 125) (Çizim 83). Madalyon tarznda ele alndn belirtebileceimiz bu kompozisyon, üç büyük

halka ve alt ksmda bir küçük halkann birbiri içerisine girmesi suretiyle oluturulmutur. Alt ksmda bulunan

iki büyük halkannd kenarlarnda, uçlar büyükçe bir yaprakla sonlanan, içleri inci dizileri ya da üzüm tanele-

ri biçiminde tasarlanan üsluplam rumi motifleri bulunmasyla beraber, bu bölümün üzerinde, simetrik olarak

yerletirilmi alt ksmdaki motiflere yaknlk gösterir bezemelere yer verilmitir. Üst bölümde bulunan halkann

iç ksmnda da, alt bölümde görülen motiflere benzer bir bezeme fiyonk yapp yanlara açlarak, uçlar birer kü-

çük yaprakla sonlanmaktadr. II. taçkapnn iç yüzeylerinde, sade formlaryla kapal kompozisyon özellii gös-

teren farkl bir süsleme daha bulunmaktadr (Fotoraf 126) (Çizim 84). Küçük boyutlarda olmasna karn,

yüksek kabartma olarak ele alnan bu bezeme, bitkisel karakterli olup motifin iç ksmnda doada bulunan çi-

çeklerin orta ksmndan çkan tohumlara benzer, kvrmlardan oluan motif yer alr. Burada shak Paa Saray’n-

da görülen dier motiflerle özdeleen bir bezeme anlay gerçekletirilmitir.
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GEOMETRK SÜSLEMELER

Geometrik motifler, tarih öncesi çalardan beri bütün insanln estetik yaants boyunca mimari yaplar

ve çeitli günlük eyalar üzerinde zikzak, üçgen, dikdörtgen, dalga ve spiral motifleri gibi biçimlerde karmza

çkmaktadr 448 nsanlk tarihinin hemen hemen her döneminde görülen bu geometrik motifler, ilkel ve büyülü

bir sistemin belirtileri olarak baklan semboller, totemik ip uçlar ve olaand dünyay temsil ettii düünü-

lerek, kollektif arzular (dini, mistik) anlatmann yolu, soyut geometrik biçimler yaratmak olarak görülmütür 449

slam Sanat’nn özgün bezemelerinden biri olan geometrik süslemeler, figüre yaklamn farkll ve geometri

bilimindeki gelimeler paralelinde gelitii kabul edilmesiyle450 birlikte, eski çalardan beri kullanlagelen de-

koratif amaçl geometrik formlara sahip kvrk ve düz çizgiler, çokgen, yldz gibi formlar, çeitli ekillerde bira-

raya getirilerek birbirinden farkl bir çok kompozisyonlar oluturabilmektedir
451 Ayrca daire, üçgen ve deiik

ekilde geometrik formlarn bölünmesi, birbiri içerisine girip birbirini tamamlamas suretiyle de, ortaya çkan

farkl geometrik motifler bu çeitlilii artrmaktadr.

452

Mimaride süsleme unsuru olarak karmza çkan geometrik motiflerin, bölge farkllklar ve buna bal

olarak, farkl malzemelerde uygulama alan bulabilmi olmas, o bölgede kullanlan malzemeyle direk balantl

olarak, deiik üsluplarn ortaya çkmasna neden olmutur 453 Bununla ilintili olarak da bölgelere özgü bir takm

formlarn ortaya çkt görülür. shak Paa Saray’nda dekoratif unsur olarak kullanlan geometrik motifler,

farkl dönem özellii göstermesiyle birlikte en sade ekillerden, karmak ekillere kadar yapnn farkl yerlerin-

448
Selçuk Mülayim, “Ortaça Anadolu Süslemeciliinde Geometrik Kompozisyonlar” Plastik Sanatlar Dergisi, S. 2/10, Ankara, 1983, s. 4

449
Selçuk Mülayim, “Selçuklu Geometrik Süslemeleri”, Sanat Tarihi Aratrma Dergisi, 3/9, stanbul, 1990, s. 47; Semra Öel, Anadolu Selçuklu Sanat Üzerine

Görüler, Ankara, 1986, s. 35
450

Selçuk Mülayim, Anadolu Türk Mimarisinde Süslemeler Selçuklu Çat, Ankara, 1982, s. 70

451 Selçuk Mülayim, Anadolu Türk Mimarisinde Geometrik Süslemeler,
Ankara, 1982, s. 335-338; Semra Ögel, Anadolu Selçuklularnn Ta Tezyinat , Ankara,

1987 s 83- 89
4H

Selçuk Mülayim, Anadolu Türk Mimarisinde Geometrik Süslemeler, Ankara, 1982, s. 335-338; Semra Ögel, Anadolu Selçuklularnn Ta Tezyinat, Ankara,

1987 s 83- 89
«3 Semra Ögel, Anadolu Selçuklularnn Ta Tezyinat, Ankara, 1987, s. 83-89; Selçuk Mülayim, Anadolu Türk Mimarisinde Geometrik Süslemeler, Ankara,

1982, s. 335-338, “Anadolu’da yap malzemesi olarak tan elverdii koullar çerçevesinde geometrik kompozisyonlargelierek Anadoluya özgü bir takmformlar

ortaya koymutur ”.
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Fotoraf 127. Çizim 85. Selamlk girii ikier köe sütuncesinin oturduu kaide

de uygulama alan bulmutur. Bu süslemeler,Ar civarndan getirilen454 en kompleks ekilleri dahi yontmaya
imkan veren, sar renkli yumuak ta üzerine uygulanarak, yapda farkl dönemlere ait motiflerin bir arada gö-
rülmesi salanmtr. Sarayda yer alan geometrik motifler, Selçuklu yaplarnda görülen birbiri içine geçmi çok
kollu yldz ve deiik geometrik formlardan oluan motiflerden farkl olarak, hiç kesilmeden sürekli birbirinin

alt ve üstünden geçen örgü eritleri (geçme) eklinde yapda kullanlmtr.

Çok eski tarihlerden beri kullanlagelen bu geçme motiflerine M.Ö. 4000 ve 3000 yllar öncesinde rast-

land gibi,455 Htitler’de, Eski ark’ta456 ve Antik Ça’da da oldukça sk kullanlmtr.457 Fazla girift olmayan
bu geçmeler, k veya daha fazla eridin deiik biçimlerde örülmesiyle en basit ekillerden biraz daha arla-
trlm formlara kadar deiik türleriyle yap cepheleri ile kaideler üzerinde karlamak mümkün olmaktadr.
Ayrca bir motifin geçme olarak deerlendirilebilmesi için, motifin sürekli olarak birbirinin alt ve üstünden
geçer ekilde hiç bölünmeden, ayn tarzda devam ediyor olmas gerekmektedir. shak Paa Saray’nda özellikle
sütun kaidelerinde, dekoratif amaçl kullanlan geçme motiflerinin farkl bir örnei selamlk giriinin ikier köe
sütuncesinin oturduu kaide bölümünde görmek mümkündür (Fotoraf 127) (Çizim 85). Sar renkli, biçimlen-
dirmeye elverili yumuak taa uygulanan bu köe sütunceleri kaidelerinin alt ve üst ksmlar dilimli olarak
hareketlendirilmi, arasnda da dört eritli geçme halinde hasr örgüsü motifine yer verilmitir. Benzer ekilde
ele alnm dier bir örnek de, selamlk giriini çevreleyen kaim silmenin oturduu kaide de görülür (Fotoraf
128) (Çizim 86). Kaidenin alt ksm. Kuzeydou Anadolu yaplarnda sklkla karmza çkan, hasr örgüsü
biçiminde458

ele alnarak görsel etki artrlmaya çallmtr. Bu ksmn üzerinde ki bölüm ise, istiridye yivi
eklinde ilenip uçlar perde saçaklar formunda dilimlenerek, kaide ksmna zarif bir görünüm kazandrlmtr.

Bunlarn dnda yapda, mihrab iki yandan kavrayan köe payelerinin oturduu kaide de (Fotoraf 129)
454 Hamza Gündodu, Doubayazt shak Paa Saray , Ankara, 1991, s. 17

Yüksel Bingöl, Der shak Pascha Palast iti Doubayazt am BergArarat
, Berlin, 1982, s. 103

456 Semra Ögel, Anadolu Selçuklularnn Ta Tezyinat
, Ankara, 1987, s. 83

Yüksel Bingöl, Der shak Pascha Palast in Doubayazt am BergArarat
, Berlin, 1982, s. 104

458 Hamza Gündodu, Doubayazt shak Paa Saray, Ankara, 1991, s. 29
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Fotoraf 128. Çizim 86. Selamlk giriini çevreleyen kaln silmenin oturduu kaide

(Çizim 87), selamlk girii iki köe sütuncesinin oturduu kaide de görülen, geçme motiflerine rastlanmaktadr.

Yanlz buradaki kaidenin alt ksm, silmelerle kademelenmi bir ekilde yükselmekte, daha sonra hafif ikin

çokgen yüzeyli bir form olarak devam etmektedir. Bu bölümün üzerinde de hasr örgüsü biçiminde plastik bir

süslemeye sahip bilezik ksm bulunmaktadr.

Caminin güney cephe pencerelerinin etrafn çevreleyen silmenin oturduu kaide üzerinde de, geometrik

geçme motiflerine rastlanmaktadr (Fotoraf 130) (Çizim 88). Ancak dier sütun kaidelerinden farkl ekilde,

yüksek plastik deere sahip zengin süslemeriyle ön plana çkan kaidenin alt ksm, dikey krk hatl kaln çiz-

gilerin birbirini kesmesinden oluan bir örgü motifi ile hareketlendirilmitir. Bu ksmn üzerinde de Selçuk-

lu örgü motifine benzer biçimde

üsluplam üç eritli örgü motifi

yer almaktadr. Bunun üst ksm

ise, dikey baklava motiflerinin

oluturduu geometrik bir motif

ile sonlanr. îshak Paa Saray’n-

da farkl ekillerde karmza ç-

kan geometrik kompozisyonlar,

form özelliklerine göre kaideler

üzerinde gördüümüz geçme

tarzndaki bezemeler dnda, sü-

rekli olan kompozisyonlar (bor-

dürler), kapal geometrik kom-

pozisyonlar ve panolar eklinde

incelemek mümkündür.

Fotoraf 129. Çizim 87. Mihrab iki yandan kavrayan köe payelerinin oturduu kaide

Serap BULAT 155



Fotoraf 130. Çizim 88. Camigüney cephe penceresinin etrafm çevreleyen silmenin oturduu kaide

Bordürler

Daha çok bordür düzenlemesi olarak karlatmz sonsuza giden bu kompozisyonlar, iki uçtan snrlan-
mad sürece sonsuza kadar giden bir özellie sahiptir.459

shak Paa Saray’nda görülen geometrik bezemeler, bitkisel süslemeler ve süreklilik arzeden kompo-
zisyonlar biçimindeki düzenlemeler, yapda yaygn kullanm alan bulmutur. Daha çok pencere kenarlarnda,
bordür düzenlemesi olarak gördüümüz motiflerin en güzel örneklerinden bir ksm, harem bölümünün en gös-
terili yeri olan muayede salonunda, pencere etrafn çevreleyerek salona estetik görünüm kazandran geometrik
karakterli motifler olarak kullanlmtr. Bu süslemelerden birisi, küfeki tama yüksek kabartma tekniiyle yon-
tularak, birbirinin tekrar biçiminde süreklilik gösteren motif anlaynda uygulanmtr (Fotoraf 131) (Çizim
89). Bordür de, dört kollu dairesel formlarn köeli iç ksmlarnn iç içe geçmesiyle orta ksmda, sekiz kollu

yldz motiflerinin oluumu salanm ve bunlarn uçlarnn da, baklava motifi eklinde birlemesi suretiyle ke-
sintisiz devam eden eritler, bir kuak halinde duvar yüzeyinde dolaarak, geometrik motifin süreklilii salan-
mtr. Geçme rozet motiflerinden oluan bu süsleme dnda, bordür düzenlemesi olarak karmza çkan dier
bir süsleme de muayede salonundaki pencere ve kör niler etrafnda bir kuak halinde kullanlmtr (Fotoraf
132) (Çizim 90). Ana konturlar altgenlerden oluan bu kuakta, karlkl iki erit simetrik olarak bir alttan

bir üstten geçmek suretiyle geometrik bordürün devamll salanmtr. Geçme tekniinde örülerek kesintisiz

devam eden bezemenin iç ksmnda, kare ve zikzaklarn birbiri içlerine alternatif olarak yerletirildii bir dü-
zenleme mevcuttur. Bu balamda da motifin temelinde, kare ve bu kaynaktan meydana gelen formlarn, birbiri

içerisine girmesiyle oluturulan orant sistemi kullanlmtr (Çizim 91). Monotonluu bozarak yüzeylere hare-

Selçuk Mülayim, Deiimin Tanklan- Ortaça Türk Sanatnda Süsleme ve konografi , stanbul, 1999, s. 81
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Fotoraf 131. Çizim 89. Muayede salonunda bulunan

bordür düzenlemesi

Fotoraf 132. Çizim 90. Muayede salonu kör ni ve pencere etraf bordürü
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Çizim 91. Muayede salonu kör ni ve pencere etrafn çevreleyen bordürün

grafiksel analizi (K. Aliyev & G. Kanberova)

ketlilik katmak için, dekoratif amaçl kullanlan dier bir süsleme örneini, daha önce benzerine rastlayamad-

mz tarzda taa yontulmu biçimiyle, selamlk bölümünün güney cephesinde pencerelerin etrafn çevreleyen

bordür düzenlemesi eklinde görülmektedir (Fotoraf 133) (Çizim 92). Bu süsleme kua form olarak, daha
çok Endülüs Emevi Sanat’nda460 görülen üç dilimli kemerler tarznda ele alnm olmasnn yansra, yonca
yapra formunda biçimlerle hareketlendirilerek, küçük nicikler eklinde pencere etrafn çevrelemektedir Bu
bezemenin ayn zamanda kufi yazy hatrlattn da ifade edebiliriz.

Yapnn farkl yerlerinde, farkl anlaylarda ele alnm olan sürekli kompozisyonlarn bir deiik örnei,
cami korniinin alt bölümünde görülmektedir (Fotoraf 134) (Çizim 93). Bezeme, zikzak yaparak kesintisiz

devam eden eritlerin birbirinin alt ve üstünden geçerek, orta ksmlarda küçük karelerin oluumundan meydana
gelmitir. Türk-îslam Sanat nda karlaamadmz bu motif iç bölümde ki karelerin, orta ksmlarnn yuvar-

lak küçük kabartmalarla kurgulanm olmas açsndan, baka yaplar üzerinde bir benzerini göremeyeceimiz
formuyla farkllk gösterir niteliktedir.

Fotoraf 133. Çizim 92. Selamln güney cephesindeki pencerelerin etrafn çevreleyen bordür

Ronald Levvcock, “Archtects, Craftsmen and Builders: Materials and Techniques”, Archtecture Of The Islamc World, London, 1996, s. 127
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Fotoraf 134. Çizim 93. Cami korniinin alt ksmnda bulunan bordür

Panolar

Sarayda, pano formunda ele alnan geo-

metrik motiflere çok fazla rastlanmamaktadr.

Yalnzca, etraf silmeli bir çerçeveyle snr-

lanm bezeli ya da düz yüzeyler pano olarak

deerlendiriliyor461 olmasyla balantl olarak,

cami minaresinin erefe korkuluklarnda yer

alan bölümler için pano ifadesi kullanlabilir.

shak Paa Saray’nda cami kble duva-

rnda, selamlk kaps üzerinde ve türbenin alt

yan yüzeylerinde, bitkisel süslemeler tarznda,

duvar üzerinde uygulama alan bulan panolar,

minarenin erefe korkuluklarnda görülen geo-

metrik motiflere sahip panolardan, farkl özel-

lik göstermektedir. erefe korkuluklarnda ki

panolar, arka planda fon söz konusu olmakszn

duvardan bamsz biçimde ele alnarak, deko-

ratif amaçl yontulmutur.

Panolar, kurgulami açsndan birbirin- Fotoraf 135. Çizim 94. Minarenin erefe korkuluu panolarndan biri

den farkl ancak, ele aln ekliyle birbiriyle

ayn olmak üzere, minarenin erefe korkuluklarnda ki bezemeler alternatif ekilde yerletirilerek, üç farkl

tarzda ilenmitir. Bu panolardan biri sonsuzluk prensibine göre, diyagonal olarak sralanm, ajurlu geometrik

pano anlaynda ele alnrken (Fotoraf 135) (Çizim 94), bir baka geometrik pano, batllama etkisiyle uç-

larnn nerede balayp nerede bittii belli olmayan geometrik örgü motifi biçiminde yontulmutur (Fotoraf

461 Metin Sözen 8c Uur Tanyeli, Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüü , stanbul, 1996, s. 184
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Fotoraf 137. Çizim 96. erefe korkuluunda bulunan panolardan biri
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136) (Çizim 95). Dier bir pano da, batllama dönemi etkisiyle, birbirinin alt ve üstünden geçerek oluturulan

geometrik örgü motifi eklinde ilenip, (Fotoraf 137) (Çizim 96) dier erefe korkuluklaryla alternatif ekilde

düzenlemeye gidilmesiyle, minareye estetik bir görünüm kazandrlmtr.

Madalyon

Yapda karlatmz kapal kompozisyonlar, birbirinin devam eklinde olan sonsuz kompozisyonlardan

farkl olarak, hiç bir kesintiye uramadan ayn bütünün parçalar halinde, kendi yaplarn kendi içinde tamam-

lamaktadr.462 Bu tarzda kapal kompozisyon özellii gösteren geometrik formlara sahip motiflere, shak Paa

Saray’nda fazla rastlanmamaktadr. Yalnzca selamlk bölümünün güney cepheye bakan pencere alnlklarnda,

dört kez tekrarlanarak kullanlm olduu görülmektedir (Fotoraf 138) (Çizim 97). Türk Sanat’nda görmeye

Fotoraf 138. Çizim 97. Selamln II. avluya bakan pencere alnl bezemesi

almadmz anlayta ele alman bu geometrik motif de, iç içe geçmi bir kenar dalgal üçgen biçimlerin,

birbirinin alt ve üstünden geçmesiyle, kompozisyonun tasarm gerçekletirilmitir. Motifin orta bölümünde

de yatay olarak bir alttan bir üstten geçmesiyle oluturulmu, uç bölümleri sivri kemer biçiminde sonlanan bir

motif bulunmaktadr. Pano anlaynda ilendiini ifade edebileceimiz geometrik bezemenin içerisi ise, dtaki

forma uygun biçimde formlara sahip motiflerle kompoze edilerek yüzey hareketlendirilmitir.

Selçuk Mülayim. Deiimin Tamklan-Ortaça Türk Sanatnda Süsleme ve ikonografi, stanbul. 1999, s.81
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SEMBOLKANLAMLI MOTFLER

Hayat Aac Motifi

Eski çalardan beri kozmik ve mitolojik inanlarda, farkl tarzda farkl anlamlarda kullanlm olan hayat

aac motifi, bir çok kültürde uygulama alan bulmutur. Hayat aac evrenin direi (axis mundi), cennet, gök,

bereket gibi kavramlarn yansra evrenle yaam arasnda tüm ilikileri simgeleyen evrensel bir motif olarak,

Kur’an da hayat aac, sidre aacnn yedinci kat gökte Allah’n tahtnn sanda olduu, Zerdüt dininde hayat

aacnn meyvelerinin, cennette mukaddes ruhlar besledii, Tevrat’ta ise, cennetin merkezinde ve bunun bir

asma dal olaca belirtilerek, tüm inanç sistemlerinde var olmutur.

463 Türk mitolojisinde ise hayat aac, evre-

nin yaps ile ilgilidir. Gökle yer arasndaki iliki bir aaç ya da da motifiyle kurulmaktadr. Türk kökenli ka-

vimlerde, aacn dünyann direi gibi katlardan oluan yapsnn464 var olduu kabul edilerek, kökleri yerin di-

binde, tepesinin ise yedi veya dokuzuncu kat gökte olarak tanmlanmaktadr.

465 Asya mitolojilerinin kutsal aaç-

lar ise, zaman içerisinde Cennet’inSidresi* * ile örtümü, her dalnda baka bir meyve, baka bir çiçek açan bu

aaç, fantastik bir varlk olarak ölümsüzlüü, cenneti ve bereketi simgelemektedir.

466 Böyle kavramsal bir aaç

motifi, sanatçnn hayal gücüne ve yaratclna bal olarak, etkili biçimde soyut çeitliliklerle mimaride geni

kullanm alan bulmutur. Mezopotamya’dan Türklerle Anadolu’ya tanan bu hayat aac motifi, Selçuklu Sa-

nat’nda da mimari yaplar, hal ve kilimlerde farkl form ve kompozisyonlarda kullanlm ekilleriyle karm-

za çkmaktadr.

467 Selçuklu mimarisinde yaygn ekilde kullanm alan bulan hayat aac motifleri üzerinde

aratrmalarda bulunan Öney, aman kültüründeki hayat aac motiflerini esas alarak, Selçuklu sanatnda kulla-

nlan aaç motiflerini dört grup altnda incelemitir.

468 Bu aratrmalar dorultusunda da Orta Asya aman inan-

cna göre hayat aac motifi, dünyann merkezi (ekseni) olarak kabul edilir, ayn zamanda aman’a yer alt ve

463 Doan Kuban, Çalar Boyunca Türkiye Sanatnn Anahatlar , stanbul, 2004, s. 96
464 Doan Kuban, Çalar Boyunca Türkiye Sanatnn Anahatlar , stanbul, 2004, s. 97
465 Gönül öney, Anadolu Selçuklu Mimari Süslemesi ve El Sanatlar , Ankara, 1988, s. 35-38; Doan Kuban, Çalar Boyunca Türkiye Sanatnn Anahatlar ,

stanbul, 2004, s. 98
* Bu konudaki yayn için bkz.: Kuban, 2004. Sidre, Arabistan’da ve Hindistanda yetien bir tür yabani erik aac.
466 Doan Kuban, Çalar Boyunca Türkiye Sanatnn Anahatlar , stanbul, 2004, s. 98

467
Yüksel Bingöl, shak Paa Saray , Ankara, 2008, s. 208

468 Gönül öney, “Anadolu Selçuklu Sanatnda Hayat Aac Motifi”, Belleten, C XXXII, Ankara, 1968, s. 37-38
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Fotoraf 139. Harem taçkapsmn dou cephesinde bulunan hayat aac motiflerinden biri

gökyüzü seyahatinde merdiven

veya yol vazifesi görmektedir.469

Ku ve kartal tasvirleriyle birlikte

ele alman bu hayat aac motifi,

Orta Asya aman inancna göre,

aman’a elik eden hayvanlar

veya aman’n kendisi olduu dü-

ünülmektedir. Ayn zamanda bu

hayvanlar, aman’a, hayat aac
vastas ile öbür dünyaya ulamak-

ta yardmc olmasyla birlikte, ha-

yat aac ile insanlar, aslanlar, ej-

derler ve baka tlsml hayvanlar

tarafndan da kötü ruhlardan koru-

nulduuna inanlmaktadr.470 Aa-
cn dallar arasnda bulunan nar

meyveleri ise cenneti sembolize

ederken, dallar içerisindeki küçük

kular da domam aman ruhla-

rn temsil etmektedir.471 Orta Asya

aman inanlarnda gördüümüz

bu anlay, Anadolu hayat aac
motiflerinde, hala stil bakmndan

olduu gibi fikir ve sembol bak-

mndan da etkisinin varln sür-

dürdüü net bir ekilde anlal-

maktadr.472 Uygurlar’da da hakan

soyunun simgesi olan aaçtan,

Ouz Kaan Destan ’ndan boy

simgesi olarak bahsedilerek, XIII.

yüzyla ait bir kaynakta her boyun

469 Gönül öney, “Anadolu Selçuklu Sanatnda
Hayat Aac Motifi”, Belleten, C XXXII, An-
kara, 1968, s. 38; H. Rahmi Ünal, Erzurum
Yakutiye Medresesi, Ankara, 1992, s. 52-53

470 Gönül öney, “De Fgurenrelefs An Der Hu-
davent Hatun Türbe In Nide”, Belleten, C.

XXXI, Ankara, 1967, s. 155-156; Gönül öney,

“Anadolu Selçuklu Mimarisinde Avcu Kular,

Tek ve Çift Bal Kartal”, Malazgirt Armaan,
Ankara, 1993, s. 165-166

471 Gönül öney, Anadolu Selçuklu Mimari
Süslemesi ve El Sanatlar

,

Ankara, 1988, s.

35-38; Gönül Öney, “Anadolu Selçuklu San-

atnda Hayat Aac Motifi”, Belleten, C. XXX-
II, Ankara, 1968, s. 38

472 Gönül öney, “Anadolu Selçuklu Mimarisinde

Arslan Figürü”, Anadolu (Anatolia), C. XIII,

Ankara, 1969, s. 60
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bir aac ve kuu olduu belirtilmektedir.
473

Karahanl Dönemi’nde ise bu tasvir biçiminin

devam ettii anlalmakla birlikte, bni Bi-

bi ’nin anlatmlarnda, bu dönemde aacn,

devlet simgesi olarak görüldüü anlalmak-

tadr.474 slamiyet sonrasnda da, cennet sem-

bolü olarak kabul edilen aaç motifi, hurma

ve nar aac biçimine dönümütür. 475 Osman-

h sanatnda da geni uygulama alan bulan

hayat aac motifleri, XVIII. yüzylda daha

çok dekoratifözellik kazanarak bitkisel motif-

ler ile birlikte çiçeklerinde kullanld dei-

ik kompozisyonlarla karmza çkmakta-

dr.476
Özellikle XVIII. yüzyl Osmanl Döne-

mi mimari eseri olan shak Paa Saray’nda

bulunan hayat aac motiflerinde, naturalist

anlaytan soyutlamaya kadar giden, deiik

kompozisyonlar içerisinde ilginç örneklerle

karlamaktayz. Bu motifler, harem taçkap-

snn II. avluya bakan cephesinin iki yan du-

varlarnda, harem taçkapsn çevreleyen ge-

ni bordür düzenlemesinin içinde, mihrap ni-

inin iki yan köe paye balklar üzerinde,

selamlk taçkapsmn iç yüzeyinde, cami iç

mekannn duvarlar ve türbenin gövdesinde

yedi kez tekrarlanmak suretiyle kullanlmtr.

Hayat aac motifleri içerisinde de, en ilginç

örneklerden birisi, harem taçkapsmn her iki

yannda silmelerin oluturmu olduu dik-

dörtgen niler içerisine yerletirilmi, yüksek

plastik deere sahip, heykel tarzndaki aaç

motifleridir (Fotoraf 139) (Çizim 98). Sel-

çuklu ve Beylikler Dönemi’nde kular, kartal-

lar, aslan ve ejderlerle birlikte kullanlarak

cennet anlam kazanan hayat aac motifin-

den çok daha farkl ekilde karmza çkmak-

tadr.477 Eklektik özellie sahip bu aac
Çizim 98. Harem taçkapsmn dou cephesinde bulunan hayat aac

473
Emel Esin, Orta Asya’dan Osmanlya Türk SanatTnda konografik Motifler,

stanbul, 2004, s. 37-38
474

Emel Esin, Orta Asya’dan Osmanlya Türk SanatTnda konografik Motifler, stanbul, 2004, s. 43-48
475 Doan Kuban, Çalar Boyunca Türkiye Sanatnn Anahatlar

,

stanbul, 2004, s. 97-98
476

Yüksel Bingöl, shak Paa Saray, Ankara, 2008, s. 208-209
477

Serap Bulat, “An Essay on the Tree of Life Figures in Doubayazit ishak Pasha Palace XVIII. Century”, Proceedings of Eurasian Silk Road Universities Con-

sortium, Germany, 20 14,s. 259
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Fotoraf 140. Çizim 99. Harem taçkapsmn

etrafm çevreleyen geni bordür düzenlemesi

Öney,478 barok karekterli bir motif olarak deerlendirirken Laroche,479

buket biçiminde bir aaç olarak, sadece bu bölgede bulunan çiçekleri

deil meyvalar ve tahdlar da içerdiini belirtirken Bingöl,480 bolluu

bereketi sembolize ettiini ileri sürmektedir. Hayat aac olarak nite-

lendirebileceimiz üsluplam bu motif, sarayda bulunan dier aaç
motiflerinden farkl olarak, vazodan çkan gövdesi silmelerle düzgün

bir biçimde yükselmektedir. Bu bölümün devamnda ise, içerisi geçme-

lerle doldurulmu arasnda küçük bir kartal figürüne yer verilen palmi-

ye yapraklarna benzer motifler, çapraz ekilde birbiri üzerine bindiril-

mi olarak aacn gövdesini sarmaktadr. Tek bal, gövde ve ba cep-

heden olmak üzere iki yana açlan kanatlarla hakim duruta ele alman

bu küçük kartal figürü, aaç motifinin gövdesi içerisinde yer alan kat

kat açm çiçek formuna benzer bir motif üzerinde, aaçta görülen bit-

kisel süslemelerle uyum salar anlayta ele alnp ilenmitir. Arma
tarznda ele alndn da söyleyebileceimiz kartal motifi, baz aratr-

maclar tarafndan kartaldan ziyade melek figürü olarak deerlendiril-

mitir. 481 Bu yanyla da harem taçkapsnda gördüümüz bu figür, Sivas

Gök Medrese taçkapsmn her iki yannda bulunan hayat aac motifi

ile birlikte ele alnan figürle, benzerlik gösterir niteliktedir. Ayrca dou
ve bat sentezinin çok iyi bir örnei olarak karmza çkan bu aaç
motifi, taçkapnn her iki tarafnda bulunan niler içerisine yerletirilii

açsndan da Erzurum Çifte Minareli Medrese’ye ait taçkapnn her iki

yannda, ni içerisinde yer alan hayat aacna benzer anlayta ortaya

konulmutur. Ancak geleneksel hayat aac motifleriyle kyaslad-
mzda, bilindik formundan uzaklam palmet, akantus, stilize çiçekler,

üzüm salkm ve ayçiçeine benzer üsluplam bitkisel motiflerin bu-

rada bir arada kullanlmasyla da farkllk göstermektedir. Bölgede ye-

tien tahllar ve meyveleri stilize edilmi biçimleriyle görebileceimiz

bu hayat aac kabartmasnn, rokoko tarznda üçe ayrlan lale formun-

da üsluplam çiçek motifleriyle sonland görülür. Ik-gölge etkisiy-

le güçlü bir plastiteye sahip olan, yüksek kabartma motifin her iki ya-

nnda, simetrik olarak yerletirilmi ikier adet bitkisel motif bulunur.

Üst bölümde yer alan motif, daha çok lale formuna yaknlk gösterir-

ken, alttaki motifin ne tür bir çiçek olduu tam olarak anlalamamak-

tadr. Dallar arasnda cennet meyveleri (nar) göremediimiz bu aaç
motifi, barok, rokoko, Selçuklu ve bölgesel farkllklarla birlikte, ma-

halli ustalarn da hayal güçlerinden bir eyler katarak gerçekletirdiini

söyleyebileceimiz, eklektik yapya sahip bezeme olarak önem ta-

478 Gönül Öney, “Anadolu Selçuklu Sanatnda Hayat Aac Motifi”, Belleten, XXXII, S. 125/128, An-
kara, 1968, s. 27

479
J. Laroche, “Le Chateaud Ishak Pasa”, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, S. 28/307,
stanbul, 1970, s. 30

480 Yüksel Bingöl, shak Paa Saray , Ankara, 2008, s. 210
481 Yüksel Bingöl, shak Paa Saray , Ankara, 2008 s. 210

166 D0UBAYAZIT SHAK PAA SARAYI MMAR ELEMANLARI VE SÜSLEMELER

•;

maktadr. shak Paa Saray’nda, hayat aac motifinin farkl bir örnei ise, harem taçkapsmn etrafn çevrele-

yerek, cephede en hareketli ve gösterili ksm oluturan geni bordür düzenlemesinde görülmektedir (Fotoraf

140) (Çizim 99). Temelde bir sarmak biçiminde yükselen bezemenin balangcn oluturan aslan figürü, pro-

filden ve vücut ayrntlarnn daha gerçekçi bir biçimde ele alnmasyla dikkat çeken bu kompozisyonda, aslan

figürünün kuyruundan balayan sarmak formundaki motif, tüm kapy dolaarak dier aslann kuyruuyla

bütünlemektedir. Zeminini arabesk motiflerin oluturduu bu bezemenin tümünü Öney, hayat aac olarak ni-

telendirmektedir.482 Ancak sarmak gibi kvrlarak yükselen bu motifin tamam bir hayat aac olarak tanmlan-

sa da aslnda “C” kvrmlar içerisinde vazodan çkarak yükselen ve dallarnda nar meyveleri bulunan bezeme,

hayat aac olarak deerlendirilebilir. Küçük boyutlarda

olmasna karn, anlalr olan bu aaç motifi, sal sollu

yapraklar ve narlar brakarak yükselir. Üst ksmda bulu-

nan üçlü bir yaprakla da sonlanmaktadr. Tek bir gövde-

den dallara ayrlarak yükselen hayat aac motifi ile bir-

likte, kvrk dallarn aralarnda alternatif ekilde düzen-

lenen akantus motiflerine de yer verilmitir. Benzerlerini

baka bir yapda göremediimiz bordür düzenlemesi,

daha çok rokoko üslup özellii göstermesiyle birlikte,

Selçuklu motifleriyle de kaynatrlarak tek bana olgun

bir sanat anlaynn kazandrld ileri sürülebilir. Bu

aaç motifine yaknlk gösterir baka bir aaç motifi de

mihrap niinin iki yan köe paye balklar üzerinde görülmektedir (Fotoraf 141) (Çizim 100). Minyatür bir

aaç eklinde gerçekletirilmi izlenimi veren bu aaç motifi, çok fazla dallara ayrlmayan yapsyla sade forma

sahiptir. Baz dallarnn uçlarnda, içi naturalist yapraklara benzer ekilde ince çizgili dokularla doldurulmu, üç

parçal yapraklar bulunurken, baz dallarn uçlarnda da cennet sembolü saylan483 nar motiflerine yer verilmitir.

Baka yaplarda benzerlerine rastlayamadmz nar motiflerinin orta bölümünde iki deiik biçimde yuvarlak

delik açlm olmasyla farkl bir özellik gösterir.

Çizim 100. Mihrap nii iki yan köe paye balklar üzerindeki

hayat aac motifi

482

483

Gönül öney, “Anadolu Selçuklu Sanatnda Hayat Aac
Gönül Öney, “Anadolu Selçuklu Sanatnda Hayat Aac

Motifi”, Belleten, C. XXXII, Ankara, 1968, s. 38-39

Motifi”, Belleten, C. XXXII, Ankara, 1968, s. 35
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Fotoraf 142. Çizim 101. Selamlk taçkapsnda bulunan aaç motifi

Sarayda küçük boyutlarda ele alnarak dallarnn uçlarnda yapraklar ve nar meyvelerine yer verilen

naturalist anlaytaki bu aaç motiflerinden farkl olarak, selamlk taçkapsnn iç yüzeyinde dikdörtgen niler

içerisinde karlkl olarak yerletirilmi aaç motifiyle karlamaktayz (Fotoraf 142) (Çizim 101). Dier

aaç motiflerinden farkl bir kompozisyon anlayyla ele alnan bu motifi Akok,484 mahalli sanatçlarn buluu

olarak Loroche485
ise, bölgede yetien bitkilerden etkilenilerek meydana getirilmi olabileceini öne sürmekte-

dir. 0.67x1 .48 m ölçülerinde486 bir silme ile çevrelenmi olan aaç motifi. Barok Dönem özellii gösteren ayakl

bitkisel vazodan demet eklinde çkarak, dallarnn birbiri üzerinden çatallaarak geçmesi suretiyle yükselmek-

tedir. Dallarnn uçlarnda da en üst ksmdaki hariç olmak üzere aaya sarkan, üçlü yapraa benzer motif ile

çevrelenmi onbir tane, çilei hatrlatr üsluplam bitkisel motif bulunmaktadr. Aralarda kalan boluklar da

küçük yaprak ve tomurcuklarla doldurulmu oluuyla, naturalist bir aaç görünümüne yaknlk gösterir nitelik-

tedir. Bölgesel farkllklarn etkisiyle birlikte barok üslup özellii gösteren motif, XVIII. yüzyl stanbul çeme-

484 Mahmut Akok, “Ar Doubayazt’da shak Paa Saray Röleve ve Mimarisi”, Türk Arkeoloji Dergisi, S. X-II, Ankara, 1961, s. 43-44
485

J. Laroche, “Le Chateau d’ ishak Pasa”, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, S. 28/307, stanbul, 1970, s. 30
486 Yüksel Bingöl, Der shak Pascha Palast in Doubayazt am BergArarat, Berlin, 1982, s. 102
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Fotoraf 143. Çizim 102. Türbenin gövdesinde bulunan aaç motifi

lerinde487 görülen vazodan çkan motiflere benzer anlayta, ayakl forma sahip vazodan çkmaktadr. Temiz bir

içilie sahip olan aaç motifinin, benzer örneklerine dini ve sivil yaplarda rastlanmamakla birlikte, geleneksel

Türk-slam Sanatna da yabancdr.

Vazodan çkarak yükselen dier bir aaç motifi, türbenin üst yan yüzeylerinde kullanlmtr (Fotoraf

143) (Çizim 102). Türbe yüzeyinde yedi kez tekrarlanmak suretiyle yontulan bu motif, Barok Dönem özellii

gösteren yuvarlak formluvazodan** çkarak yükselmektedir. Tek bir daln kvrlarak sal sollu dallara ayrlma-

syla oluan aacn, baz dallarnn ucunda aaya sarkar vaziyette nar çiçeine yer verilmitir. Baz dallar-

nn uçlarnda da naturalist yapraklarn damarlar biçiminde dolgunlanm, üç parçal yapraklar bulunmaktadr.

Motifin üst ksm dier çiçek motiflerine göre daha büyük boyutlu ele alnm olan ayçiçeine benzer bitkisel

motifle sonlanarak kompozisyon tamamlanmtr.

487 örcün Barta, stanbul Çemeleri-Bereketzade Çemesi , stanbul, 1989, s. 68

* Bu konudaki yayn için bkz. : Öney, 1968. Vazo, aaç motifinin ilendii mimari elemanla balantl, sonsuz hayat ve suyu içeren bir sembol olarak karmza

çkmaktadr.
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Fotoraf 144. Çizim 103. Cami iç mekannda bulunan aaç motifi

Saray kompleksinde, birbirinden farkl kompozisyonlar ile meyve ve çiçek motiflerine sahip aaç beze-
meleriyle zenginletirilmi yap dekorasyonunda, farkl bir örnekle cami iç mekannda karlamaktayz (Fo-
toraf 144) (Çizim 103). Dikdörtgen niler içerisine rölyef tekniiyle yontularak, yüksek kabartma anlaynda
ele alnmayan bu aaç motifi, caminin dört iç duvarna karlkl yerletirilmitir. Vazosuz ve tek gövdeye sahip
olan motif, birbirinin alt ve üstünden geçmek suretiyle, dallara ayrlarak yükselen, naturalist bir aaç kompozis-
yonu oluturmaktadr. Ayrca minyatür aaç görünümünde olan bu hayat aac, dallar üzerindeki nar çiçeine
benzeyen motif ve çok sayda yapraa yer verilmi olmasyla dikkat çekmektedir. Üsluplam nar çiçei olarak

deerlendirebileceimiz bu motifi Bingöl,488 caminin cennet mekan olarak düünülmesiyle balantl oluuyla,
hayali bir “cennet gülü

”

eklinde ele alnm olabileceini ifade etmektedir. Türk Sanatnda, cami iç duvarla-
rnda bulunan bu tür aaç örnekleriyle karlalmamakla birlikte, daha çok bölgesel farkllklarn etkili olduu
anlalmaktadr.

Selvi Motifi

Selvi motifi, uzun ömürlülüü, dayankllk, yeil rengi, biçimi ve sembolik anlamyla her yerde uygula-
ma alan bulabilmi bu nedenle de, sadece sonsuzluu simgeleyen bir simge olmayp, dünyevi yaam da sim-
geleyen bir sembol olarak anlam bulmutur.489 Bu motif, temelde slam Sanat motiflerinden olup, XV. yüzyl
balarndan itibaren minyatürlerde yer almaktadr.490 XVI. yüzyldan sonra ise, Osmanl mimarisinde özellikle

de Lale Devri’nde dekor unsuru olarak youn kullanm alan bulan motif, dirilii ve yaamn sonsuzluunu
sembolize ettii kadar, dünyada uzun yaam da simgelemektedir.491 Bununla balantl olarak selvi aac, çe-
me alnlklarnda, mezar talarnda sivil ve dini mimaride dekorasyon unsuru olarak kullanm alan bulmasyla

488 Yüksel Bingöl, shak Paa Saray
, Ankara, 2008, s. 2 1

1

489 Cevdet Çulpan, Selviler /, stanbul, 1 96 1 , s. 1

6

Giovanni Curatola, Turkish Art And Architecture From The Seljuks To The Ottomans
, New York, 2010, s 255-256

491 Yüksel Bingöl, shak Paa Saray , Ankara, 2008, s. 212
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Fotoraf 146. Çizim 106. Harem taçkapsnda bulunan selvi motifi

birlikte, çini ve minyatürlerde de deiik form-

larda kullanld görülür. Ayrca selvi motifi,

bir çok farkl biçimlerde ele alnarak ilemeye

elverili olan yaps gerei, sanatçnn hayal

gücüne ve yaratclna bal olarak etkili e-

kilde soyut çeitliliklerle mimaride kullanm

alan bulmutur. shak Paa Saray’nda da sel-

vi aac, yapld dönem, corafi bölge ve be-

zemeyi taa yontan ustalarn, göz ard edeme-

yeceimiz etkisiyle farkl fomlarda ilenerek,

mimaride bezeme unsuru olarak kullanlmtr.

Yüksek rölyef anlay ile ele alnan selvi mo-

tiflerini, II. taçkapnn dou cephesine bakan

yan yüzeylerinde, harem taçkapsnn iç k-

smlarnda ve alçak kabartma tarznda cami iç

mekannda ki ni içerisine yerletirilmi olarak

görmekteyiz. Bu aaç motifleri içerisinde, II.

taçkapnn iki yan pahnda karlkl yerletiri-

len stilize selvi motifi farkl tarzda ele alny-
la, üzerindeki üsluplam motifleriyle, yana

yatk tepesinin* lotus çiçei ile tamamlanma-

syla bilindik selvi motiflerinin dna çkarak,

farkl kompozisyonlar içerisinde kurgulanm-

tr (Fotoraf 145) (Çizim 104). Adeta üç bo-

yutlu forma yaklar, iri plastik etkisi brakan

selvi aacnn konik formda yükselen gövdesi,

alt bölümden balayarak tüm gövdeyi dolaan

“S” eklindeki kvrk dal (sarmak) motifle-

riyle bezenmitir. Bu kvrk dal üzerinden ç-

kan üsluplam yaprak ve çiçek motifleriyle

aralarda kalan boluklar doldurularak, üstü

bezenen selviye etkili bir görsellik kazandrl-

mtr. Ayrca, silme ile çevrelenmi olan selvi

motifinin gövdesi, bitkisel bir motif üzerinden

çkarak yükselir (Çizim 105). Gövdenin çkt-

bu ksm, kök olgusu vermesinin yansra,

yapdaki motifler ve o dönem özellikleri göz

önüne alndnda, vazo benzeri bir motifden

Bu konudaki Yayn için bkz.: Çulpan, 1961 . Selvilerin tepesinin
yana doru eilmi olmas, kutsal bir varla sayg ya da tabiatta

olduu gibi rüzgarn etkisiyle, uçlarnn bir yana yatk olmasy-
la açklanmaktadr.
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Fotoraf 147. Çizim 107. Cami iç mekan, ni içerisindeki selvi motifi

yükselmekte olduu düüncesini uyandrmaktadr. Kabartma bitki motifleriyle oluturulan vazo benzeri bölü-

mün ortasnda da, kare çerçeve içerisine alnm küçük bir gülbezek bulunur. Üst yan bölümlerinde de üslup-

lam palmet motiflerine yer verilirken, alt bölümde Selçuklu Dönemi’nde örneklerine rastladmz geçmeler

bulunmaktadr. Bu selvi motifiyle, ayn anlayta tasarlanm selvi aacnn bir benzeri, harem taçkapsnn iç

yüzeyinde karlkl yerletirilmi ekilde görülmektedir (Fotoraf 146) (Çizim 106). II. taçkapdaki selvi mo-

tifinde olduu gibi bu motif de, silmelerden meydana gelen sap ksm ve üzerinde konik bir gövdeye sahiptir.

Form olarak, II. taçkapdaki selvi ile ayn olmasna karn, ar stilizasyona urayan bitkisel bezemeler, vazo-

suz oluu ve küçük boyutlarda ele alnyla dikkat çeker. Ayn zamanda selvi motifinin gövdesi, II. taçkapda

bulunan selvi motifinin gövdesine benzer ekilde yükselmesi, yana yatk tepesi, üsluplam bitkisel bir motif

ile sonlanmasyla yaknlk göstermektedir. Dier selvi motifinde gördüümüz sarmak motifiyle birlikte kul-

lanlan üsluplam çiçek motiflerinin bir benzerini, harem taçkapsnda bulunan selvi motifi üzerinde de gör-

mekteyiz. Ancak bu sarmak motifinin tam olarak nerede balayp, nerede sonuçland anlalamamaktadr. II.
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Fotoraf 148. Çizim 108. Cami iç mekan, ni içerisindeki motif

taçkapdaki selvi motifi orjinalliini korurken, süslemede ar ayrntya gidilmeyen harem taçkapsndaki selvi,

zaman içerisinde zarar görerek orjinal haliyle günümüze ulaamamtr.

Her iki selvi motifinden farkl ekilde taa yontulan, dier bir selvi formundaki motif ise, cami iç meka-
nnda bulunan ni içerisine kompoze edilmitir (Fotoraf 147) (Çizim 107). Niin formuna uygun ekilde be
kere tekrarlanan motif, form olarak kandil motifini de hatrlatr tarzda olmasyla beraber, zemin olgusu ile bir

aacn gövdesi eklinde sap ksmna sahip olmas, bu motifin selviye daha yakn bir yapya sahip olduu izleni-

mim uyandrmaktadr. Üç boumlu gövde ksmndan, üsluplam rumi motiflerinin birbiri içerisine girmesiyle

oluturulan selvinin üst ksm, dier selvi motiflerinden farkl olarak, saa ve sola yatk tarzda ele alnmtr.
Saa ve sola yatk tepe ksm uçlarnda da sümbül motifini benzeyen üsluplam bitkisel motif, selvi formuna
farkl yaklam getirerek özgün bir bezemenin ortaya çkmasnda etkili olmutur. Türk Sanatnda rastlanmayan

174 DOUBAYAZIT SHAK PAA SARAYI MMAR ELEMANLARI VE SÜSLEMELER

bu tarz gözönüne alndnda, buradaki selvi motifinde bölgesel farkllklarn etkisinin var olduu söylenebilir.

Cami iç mekannda ki ni içerisinde bulunan aaç motifinin üst ksmnda da, selvi aac olarak deerlendirdi-

imiz motifin bir benzeri, kabartma olarak yontulmutur (Fotoraf 148) (Çizim 108). Ancak ayn ni içerisinde

bulunan motifler olarak birlikte incelemek söz konusu olduunda, üst ksmdaki motif, alt bölümdeki selvi

motifinden syrlarak, damla ya da kandil motifine benzer bir formda yontulmu olduu görülür. Bu motifin alt

bölümü, damla formuna uygun biçimde yuvarlak ve ikin tarzda balayarak, üst bölüm de üsluplam rumi

dallarnn birbiri içerisine geçmesiyle, yeni rumi formlarnn oluumu salanm, motifin en uç ksm da tepelik

eklinde sonuçlanmaktadr.
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KTABE VE KTABELKLER

îshak Paa Saray ’nda, bitkisel, geometrik ve figürlü süslemelerin yansra, baz yap bölümlerinde bulu-

nan kitabeler, Kur’an- Kerim’den alnm ayetler,
492 Hadis-i erifler, beyit ve dörtlüklerin yannda, shak Paa

ile ilgili sözler493 rölyef anlaynda bitkisel ve geometrik bezemelerle birlikte, farkl kompozisyonlar içerisinde

kurgulanarak kullanlmtr. shak Paa Saray’nn baz bölümlerinde dekoratif amaçl kullanlan kitabeler ol-

duu gibi, yazldklar yere göre konular bakmndan önem tayan kitabeler de bulunmaktadr. Yapy tarih-

lendirme, mimar, yaptran ve kime ait olduu hakknda bilgi edinilmesine yardmc olarak yüzeye yontulan

kitabeler,
494

dini ve sivil mimaride olduu gibi mezar talan üzerinde de görmek mümkündür. shak Paa Sara-

y’nda, deiik kompozisyonlarla yazlm kitabeleri, harem taçkapsnda, caminin güney cephesinde, cami iç

mekannda, mutfakda, muayede salonunda, türbe ve kubbe kasnanda görmek mümkündür. Bu kitabeler saray

da, kubbe kasnanda dekoratif amaçl kullanlanmakli* * yazlarla birlikte, Osmanlca bazen de, Arapça ve

Farsça olarak yazlmlardr.495

Farkl dillerde yazlan kitabelerin, bulunduklar yerlerle birlikte, okunular ve anlamlarnn verilmesiyle

beraber, kitabelerin etrafn çevreleyen silmeler ile bitkisel, geometrik süslemeler, çizimler eklinde sunularak

açklamalar yaplmtr. Okunmas zor olan, deiik kompozisyonlarda yaplm girift kitabelerin, Osmanlca,

Arapça ve Farsça orjinal yazllar, Türkçe okunular ile Türkçe anlamlar,496 fotoraf ve çizimlerle destekle-

nerek açklanmtr. Bu kitabeler içerisinde de, yapnn tarihlendirilmesi ile ilgili kitabenin, harem taçkapsnda

bulunmasyla ayr bir önem tayan taçkapda, üç farkl kitabeye daha yer verilmitir. Dört ayr kitabenin bu-

lunduu harem taçkapsnda ki kitabelerden ilki, yüksek taçkap çevresinin en üstünde (Fotoraf 149), uçlar

kartulu silmelerle çevrili, Kur’an’dan alnm Zümer Suresi’nin 73. Ayetinin bulunduu kitabedir.
497

492 Yüksel Bingöl, shak Paa Saray , Ankara, 2008, s. 3

1

493 Müzahir Klç, “shak Paa Saray Kitabelerine Tahlilci Bir Yaklam”, I. Uluslararas Ar Da ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu, stanbul, 2007, s. 398
494 Meydan Larousse, “Kitabe”, C. VII, stanbul, 1972, s. 338

* Bu konudaki yayn için bkz.: Özsayner, 2009. Makli yaz, el ve kalem ile yazlmayp geometrik aletlerle çizilip ilenerek oluturulan bir yaz türüdür. Makli

hat kufi yaz, mimariye uygulamak üzere gelitirilmi son aama olarak kabul edilmektedir.

495 Hamza Gündodu, Douhayazt shak Paa Saray , Ankara, 1991, s. 59; Müzahir Klç, “shak Paa Saray Kitabelerine Tahlilci Bir Yaklam”, I. Uluslararas

Ar Da ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu, stanbul, 2007, s. 398
496 Prof.Dr. Erol Kürkçüolu tarafndan Farsça kitabelerin, ör. Gör. Kadir Tuzcu ve Kader Binici tarafndan Osmanlca-Arapca kitabelerin yeniden incelenip

okunmasyla orjinal yazllar, Türkçe okunular ve Türkçe anlamlar oluturulmutur.
497 Hamza Gündodu, Douhayazt shak Paa Saray , Ankara, 1991, s. 62
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4)1 b
*

'' JC?" \jAj
ti'

^*>Lj j*A Jl3j bÇjjd C-?t£3 jUjb^

“Ya Allah”

“Vesika’llezine’ tekav Rabbehüm ilel

Cenneti zümera. Hatta izâca uhâ ve

fitihat ebvabüha ve kâle lehtim hâzenetüha

selamün aleyküm diptüm

fed hüluha hâlidine”

“Ya Fettah”

^kâ b

“Ya Allah”

Rablerine kar gelmekten saknanlar

ise bölük bölük cennete sevk edilir.

Oraya varp da kaplar açldnda

bekçiler onlara: Selam size! Tertemiz

geldiniz. Artk ebedi kalmak üzere girin

Buraya, derler”

“Ya Fetheden”

Dikdörtgen taçkapnn geni bitkisel bordürünü çevreleyen ince silmenin üst orta bölümünde bulunan

saray mimar kitabesinde de;

öjî its-jl Lîo ljS’bç

“Çâker-i shak Paa üstâd- kam” “Yüzyln üstâd- shak Paa’nm kuludur”

ifadeleri yer almaktadr. Taçkapda bulunan üçüncü kitabeyi de, harem taçkapsnm dikdörtgen pencere açkl
altnda kare bir kitabe olarak görmekteyiz (Fotoraf 150). Etraf birden fazla silmelerle snrlanm, çukur bir

alan içinde bulunan kitabenin orta ksmnn etrafnda. Barok Dönem özellii gösteren uçlar içe doru kvrlm
motifler bulunmaktadr (Çizim 109). Bu motiflerin iç ksmnda ise, köelerde oluan boluklar doldurmak ama-

cyla, yaprak formunu çartrr bitkisel motifler yerletirilmitir. Bununla beraber “S” ve “C” kvrmlarna
benzer bu motifind bölümü, istiridye kabuu tarznda iri bitkisel karekterli bezemelere yer verilerek sonlanr.

Üçüncü srada bulunan bu kitabe de u ifadelere yer verilmitir.
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Fotoraf 150. Harem taçkaps dikdörtgen pencere açkl
altndaki kitabe

Çizim 109. Harem taçkaps dikdörtgen pencere açkl
altndaki kitabeyi çevreleyen bezeme

“Hüve’l - Hallâku’l - Bâki”

^ü <jbU- ja

“Yaratan Allah bakidir, ebedidir”

Dördüncü srada ise, harem taçkap niini üç yandan çevreleyen sekiz satrlk kitabe kua yer alr (Fo-

toraf 151). Sada ve solda karlkl yerletirilen iki satrlk kitabelerden, sa tarafda bulunan kitabe;

jUt dJUl Ajj OiLu oL jj

“Eflakde tâ ems ola devvâr - zamân “Güne göklerde döndüü müddetçe

Bu bâb- saâdet bula devletle emân” Mutluluk kaps devletle güvenlik bulsun”

sol tarafdaki kitabe;

iSjj jjile j! cb aLI jjj jJLj

3^ 3* J* «jjtf' flr*

“Bin yüz ile doksan dokuz oldu buna târih “Buna bin yüz doksan dokuz tarih oldu,

shâk’a merâm üzre kerem kldü cihân” shak’a dünya ve ahiretini dilediince kerem eyle”

Fotoraf 151. Harem taçkap niini üç yandan çevreleyen sekiz satrlk kitabe kua
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hareme girii salayan dikdörtgen kap açklnn üzerinde bulunan dört satrlk kitabe de;

J b 41 b
«r t

«ÜIA-j |*jJ ^Ltl cJji >_Jb y

ytS- OjJâ v_Jj b Ojjl V, jJbL^J

wbUio Jjb«_j1 ,'i.v jUl »Ua

*U3 eij.t.'tf iX»j^

“Yâ Allah” “Ya Hâfz”

“Bu bâb- devlet-i a’lî kadîm olsun sa’âdetle

Safâlar kesb ide yâ Rab füzûn- ömr-i devletli

Ümîd- i fazl- lutfundan budur shak Paa’mn

Muhammed Rûz-i maherde kla mesrûr efâetle”

“Ya Allah” “Ya Hâfz”

“Bu devlet kaps mutlulukla devaml olsun Ya Rabbi,

Uzun devlet ömrü ile huzur ve rahatlk kazansn

Senin sonsuz lütfundan shak Paa’nn umudu budur.

Hazreti Muhammed maher gününde efaatle sevin-

dirsin”

bilgileri bulunmaktadr. Harem taçkapsnda yer alan bu kitabeler dnda,zengin ta içiliine sahip, muayede

salonunun kuzey cephesinde üç, güney cephesinde iki ve dou kapsnda bir kitabe olmak üzere alt farkl kitabe

bulunmaktadr. Bu kitabelerden birisi, avluya girii salayan dou kaps üzerindeki kitabedir (Fotoraf 152).

Yuvarlak kemer içerisine yerletirilmi olan kitabenin etraf, biri düz dieri de onun etrafnda bir alttan bir üstten

geçerek geni çift hatl eritlerin oluturduu kvrk dal eklinde bir çerçeve ile snrlanmtr (Çizim 110). Bu

çerçeve içerisine yerletirilen iki satrlk kitabede de;

Fotoraf 152. Muayede salonu dou kaps üzerindeki kitabe Çizim 110. Muayede salonu dou kaps üzerindeki kitabeyi çevreleyen bezeme

4UM Ojb ^Ji

“Buldu bu Kasr- Dilârâ’avn-ile çün hâtime “Bu gönül okayan saray, Sen’in yardmnla yapld,

Kl kerem shâk’a, hem yâ Rabbi hüsni’l-hatime” Ya Rabbi, shak’a efaat et, sonunu hayr eyle”

ifadelerine yer verilirken, salonun duvarlarnda, pencere ve niler üzerinde bulunan kitabelerden, kuzeyde bu-

lunan üç kitabeden Farsça olarak yazlan dört satr halinde düzenlenmi kitabenin etraf, çift hatl zencirek

geçmeler tarznda ince bir motifle çevrelenmitir (Fotoraf 153). Bu motifin üst bölümü de birbiri içerisinden
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geçen kvrk dallarn oluturduu tepelik eklinde sonlanmaktadr (Çizim 111). Kuzey duvarnda bulunan bu

Farsça kitabede de;

Fotoraf 153. Muayede salonunun kuzey cephesindeki Farsça kitabe Çizim 111. Muayede salonunun kuzey cephesindekifarsça

dörtlüü çevreleyen bezeme

Jujj l> ji

Jli» casr j-pS La

x>j» &

“Zi piiniyan çünki nevbet resid

Hükümet be-shak der-Bâyezid

Binâ kerden-i kasr- cennet-misâl

Ki devran be-kam bâd ömre mezid”

“Öncekilerden nöbet sras gelince

Bayezid’de yönetim shak Paa’ya geçti

Cennete benzeyen bu kasr yaptrd

Ömrü uzun olsun, devri uzun olsun”

ifadelerine yer verilirken, salonun kuzey duvarnda bulunan üç kitabeden, orta ksmda bulunan pano tarzndaki

kitabenin, alt ksmda dört satr halinde düzenlenmi yazlarn etraf, bir alttan bir üstten geçerek, barok tarznda

ince zencirek geçmelerle çevrelenmitir (Fotoraf 154). Bu bölümün üzerinde de, batllama etkisiyle orta ks-

m madalyon tarznda ele alnarak, her iki yannda simetrik “S” ve “C” kvrml üsluplam bitkisel motiflerin

oluturduu bezemenin kompoze edilmi oluuyla farkl bir yaklam sözkonusudur (Çizim 112). Muayede

salonunun kuzey duvarnda bulunan kitabelerden, ortada yer alan bu kitabede;
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Jj jj*** JjIC (jStjj y yilb

Jj* yP ÜâP Ji <U~!>-Lm9

iL?- jijj jAjl öijji

(J5 Jj
}j~** b«jli «UjI k_Jjb oJjy

“Ya lâhî bu revâk, tâ edeb ma’mûr kl

Sahibine kl atâ, afv eyleyip mafur kl

Tâ ki devrân devr eder, budur recâs cümleden

Bunda yâ Rab sâkin eyle, dâimâ mesrûr kl”

“Ey Rabbi, bu revak her zaman bayndr kl

Sahibine yardm et, günahlarn bala
Dünya var oldukça herkezin dilei budur

Burada oturanlar daima mutlu eyle”

ifadeleri yer alrken muayede salonunun kuzey duvarndaki kitabelerden (Fotoraf 155), girift dörtlükte ise;

Fotoraf 155. Muayede salonunun kuzey cephesindeki girift kitabe

Ü dJbUâT 4j*J

^JdLr’ W* IrM’

bib (j}bn_jl l^kJ Jjd^iyp

<4^ Vjü & JJ*uJ

“Olunca âftâbn tâ ki nûru “Parlayan günein ltlar devam ettikçe

Bu kasr içre müheyyâ kl sürürü Bu sarayn içinde sevinçli yaam eksik etme

Susam lutfuna shak Paa Susam shak Paa senin lütfuna

çir ana yâ Rab âb- tahûru” Ona temiz suyunu içir ya Rab”

ifadelerine yer verilmektedir. Ayn salonun güney duvarnda bulunan kitabelerden (Fotoraf 156) birisinde;

Fotoraf 156. Muayede salonunun güney cephesindeki kitabelerden biri
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jU* sjjcü oJjjb

y JLuJL) jLolUJb

^ JüaJl tfjTâ

y.ji b c/

“Tâ ki bazende u’le-i ems-i münîr “Günein klar parlad sürece

Dâimâ âsân niîned ber serîr Her zaman tahtnda mutlu olarak otursun

Rahmeti dâri-i eltâf-i çem-test Sen rahmet sahibisin, lütuflarnn parlakldr

Afv kon shak-râ izze-pezîr” shak’ affet, onun ann yücelt”

muayede salonunun güney cephesine yerletirilen (Fotoraf 157) grift dörtlüün sözkonusu olduu kitabede;

Fotoraf 157. Muayede salonunun güney cephesindeki girift kitabe

Cvj' ibî y

C~>' iîjT <üb>- y

oyj) cî'yj bb^Ji y aJjI jjJLi

Oj' Jbi pA oJjl C-j' jjj
*bU>

“lâhi bu revâk tâ cihan oldukça âbâd et

Bu hâne sâhibini âte-i düzahtan âzâd et

Saâdetle niîn ola bu dil -küâ revâk içre

Hudâya Rûz-i Maherde kerem et anda hem âd-et”

“lahi dünya durdukça bu saray en eyle

Bu evin sahibini cehennem ateinden kurtar

Bu gönül açc saray içinde mutlulukla oturt

Ey Allahm, kyamet gününde ona efaat et, hem de

sevindir”

bu bilgiler bulunmaktadr. Salonun duvarlarna karlkl yerletirilmi be farkl, dörder satrlk kitabeler, bir

bakma cepheleri hareketlendirmek amacyla dekoratif anlamda kullanlmasnn yansra, caminin güney d
duvarnda, mihrap çkntsnn üst bölümüne yerletirilen yuvarlak pencerenin üzerinde (Fotoraf 158) cepheye

hareketlilik katan farkl bir kitabeye daha yer verilmitir. Uçlar kartulu silmelerle çevrili bu kitabede de;
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Fotoraf 158. Cami güney cephe, mihrap üzerindeki kitabe

4Ü

41I) 4îiIx?-l~o

^£-«*3 jlj SjSjJl ji\j öjLa.it ^1i(j

01 dkljl

“Ya Allah”

Bismillahirrahmanirrahim

“nnemâ ye’murû mesâcid Allahi men âmene

billahi ve’l-yevm’il âhiri ve ekâmessalâte ve

âtezzekâte velem-yahe illallah feasâ

ulâike en yekûnu min-el-mühtedin”

“Ya Gafur”

“Ya Allah”

“Allah’n mescitlerini ancak, Allah’a ve Ahiret

gününe iman eden, namaz dosdoru klan, zekât

veren ve Allah’tan bakasndan korkmayan kimseler

imar eder. te bunlarn muvaffak olmalar umulur.”

“Ya Gafur”

sa ve sol ksmdaki kartularn arasnda, Tevbe Suresi’nin 18. ayeti bulunmaktadr.498 Cami içerisinde mihrap

niinin yukarsnda bulunan farkl bir kitabede (Fotoraf 159), caminin güney cephesindeki kitabenin kompo-
zisyon düzenlemesiyle ayn tarzda ele alnarak taa yontulmutur. Bu kitabede de;
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(*5^' “»l (“H

Jy3 C^ry- d~>-

Uf’ JUy aSlUj kiLj ja JpUJ 4j1j

rrji

“Ya Allah”

Bismillahirrahmanirrahim

“Ve min haysü haracte fevelli vecheke atr

-al mescid’il harâm ve innehü lel-hakku

min rabbike ve-mâllahü bi-gaflin

ammâ ta’melün”

“Ya Rahim”

“Ya Allah”

“Nereden yola çkarsan çk, (namazda) yüzünü

Mescit-i Haram’a çevir. Bu emir Rabbi’nden

sana gelen gerçek bir emirdir. (Biliniz ki) Allah

yaptklarnzdan habersiz deildir”

“Ya Rahim”

Kur’an- Kerim Bakara Suresi’nin 149. Ayeti bulunmaktadr.499 shak Paa Saray’nda yuvarlak formlara sahip

sülüs ve nesih yaz türleriyle birlikte, caminin yüksek kubbe kasnanda, sar braklan 24 ni içerisinde, yük-

sek kabartma tekniiyle yontulmu, zaman zaman da geometrik ve bitkisel unsurlarla zengin düzenlemelerin

oluturulduu, mâkli panolara yer verilmitir (Fotoraf 160). Bu panolarda da dualar belli bir düzene göre tek-

rarlanarak yazlmtr (Çizim 113-114). Bu dualarda;

Fotoraf 160. Cami kubbe kasnandaki mâkli hat panolar

499 Hamza Gündodu, Doubayazt shak Paa Saray, Ankara, 1 99 1 , s. 6

1
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Çizim 1 13. Kubbe kasnandaki mâkli Çizim 1 14. Kubbe kasnandaki mâkli
hat panolardan biri hat panolardan biri

Bâr-i lahi âkibet Mahmûd kün” “Yâ Rabbi sonumu rzaya layk olanlardan eyle”

O.U£j ^U*I Jj
•iiw

Subhane rabbiye 1 a la ve bi hamdihi” “Anmak ve övmek benim an yüce Rabbim’e aittir”

o.U£j *i!l

“Subhane rabbiye’l azîm ve bi-hamdihi” “Anmak ve övmek an yüce Rabbine aittir”

ifadelerine yer verilerek panolarn, kubbe kasnanda dekoratif amaçl kullanld görülür. Mâkli hat panolar

dnda, mutfak çemesinin üzerinde bulunan ni içerisine kabartma olarak yazlan kitabe, onarmlar srasnda
üzerindeki ya ve is kalntlarnn temizlenmesiyle okunabilir duruma gelmitir (Fotoraf 161). Dört satrlk bu

kitabede de;

Fotoraf 161. Mutfak çemesi üzerindeki kitabe
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^1/7 j

'yi 4jbl «ÇLJji

cly-Jjl y jjys** Olgir A^tîjJjl

^^y j ^y. ^ j>y

“Tâ mihr ü mehin çerhde yandkça çerâ

Devlet kadîm eyleye Mevlâ bu oca
Oldukça cihan ni’meti ma’mûr u pür olsun

Kevser gibi tatl ola bu âb- bula”

“Gökyüzünde güne ile ayn parladkça

Allah devletle bu oca ebedi eyleye

Dünya durdukça burann nimeti dopdolu olsun

Bu çemenin suyu cennetteki Kevser gibi tatl olsun”

ifadeleri yer almaktadr. Mutfak çemesi kitabesinin dnda, günümüze ulaabilen gravürler ve suluboya re-

simlerden edinilebilen bilgiler dorultusunda, II. avluda cami kble duvar yönünde bulunan çemeye ait kalker

blok bir ta üzerine, sülüs harflerle kabartma olarak yazlm kitabe bulunmaktadr500 (Fotoraf 162). Bugün var

olmayan çemenin dörder satrlk kitabesinin etraf, üsluplam akantus yapraklarna benzer bitkisel bezeme-

lerle çevrelenmi olup, u bilgiler bulunmaktadr;

Fotoraf 162. II. avlu çeme kitabesi

4U i <djl

j^-1 OUL ^y ^ J- jAt' s-***^"

tjf yjZ' jylj' tü

“Hemân ser-çeme-i kudretten akar mahz- lutfullah

Gelin ey tene-lebler kâm aln zevk ile bismillah

Safâlar kesb ider bir cür’asm nû eyleyen El-hak

ifa sâdr olur Kevser gibi âb bi-hamdillah”

“Allah’n lûtfu olarak, hepsi kudretin ba pnarnda akar

Ey susam dudakllar, bismillâh ile geliniz, murâdla tadnz

Dorusu bir yudumunu içen safalar kazanr

Kevser gibi içenin gösünü açar elhamdülillah”

da sekizgen planl, küçük ölçülerde olmasna karn hare-

501 türbe de, iki farkl

sarayda bulunan bu iki çeme kitabesi dnda, II. avlu

ketli cephesiyle, geleneksel ve bölgesel özelliklerin baarl bir sentezinin gerçekletirildii

Yusuf Çetin, Tarihi Kalntlar Ve Kültürel Deerleri ile Ar, Ar, 2012, s. 101-102

“> Haldun Özkan, “tshak Paa Saray Türbesi Üzerindeki Bölgesel Etkiler”, Günein Doduu Yer: Doubayazt Sempozyumu, stanbul, 2004, s. 313

Serap BULAT 187



kitabe bulunmaktadr. Bu kitabelerden birisi, giri kaps üzerinde sonradan kaznm dört satrlk kitabedir.

Bugün kaznm olup yeri bo olan kitabede;502

Jâ

J-9 3" &

J5 jy Ji^ *1» J cr**^ j*

“Ya lahî bu mekânn sâhibini mesrûr kl

Ahirette hâlini dünyâsn tek mâmûr kl

Ravza- Rdvân gibi i bu makân- dil küâ

Merkadm ay ü iretle hemân pür nûr kl”

“Ey Allah’m bu mekânn sahibini mesud eyle

Ahirette durumunu dünyadaki gibi güzel eyle

Cennet bahçesi gibi bu gönül yapan mekan

Mezarn nurlu bir yaay yeri kl”

ifadalerine yer verilirken giriin hemen üzerinde bulunan iki satrlk (Fotoraf 163) kitabede de;

Fotoraf 163. Türbe giri kaps üzerinde bulunan kitabe

“Cami’üt-târihdir” “Lafz- dri”
j* JaÜ j-ASfUl £»Ur

ifadelerinden Lafz- dri, ebced hesabna göre H. 1214 M. 1799-1800 yllarna karlk gelmektedir. 503 Sarayda,

batllama etkisinin görüldüü geometrik formlarla, silmelerle veya bitkisel karakterli motiflerle çevrelenen

Osmanlca, Arapça ve Farsça yazlan yazlarn dnda, dekoratif amaçl kullanlan kitabeliklere de rastlanmak-

tadr.

Bu kitabeliklerden ilki, saraya girii salayan I. taçkapnn yuvarlak kemerli giri kaps üzerinde, on satr

halinde düzenlenmi olarak karmza çkar (Fotoraf 164) (Çizim 115). Birbirinin devam eklinde, alt alta ele

alman kitabeliin her iki ucu, üç dilimli kemerlere benzer bir forma sahip olmakla birlikte, kitabeliin aralarnda

Barok Dönem özellii gösteren kvrk dal ve üsluplam palmet motiflerine yer verilerek hareketlendirilmitir.

Ana giri kapsndaki kitabelikten farkl ekilde ele alnan dier bir kitabelik örnei, muayede salonunun dou
giri kaps üzerinde görülmektedir (Fotoraf 165) (Çizim 116). Ortada dikdörtgen forma sahip içi bo alann
sözkonusu olduu kitabeliin, Türk sanatnda benzer örnekleriyle karlalmamaktadr. Kendine özgü beze-

meleriyle ayran kitabeliin, orta bölümündeki dikdörtgen formun etraf, birbirinin alt ve üstünden geçerek

sarmak eklinde dolanan motiflerin kullanmyla, kitabelie estetik bir görünüm kazandrlmasnn yansra
motifin iç ksmnda, ar derecede üsluplam bitkisel karakterli bezemeler de göze çarpmaktadr. Orta ksmm-

Hamza GundoduDoubayazt shakPaa Saray, Ankara, 199 1 , s. 60. Bugün yeri bo olan kitabenin okunuu Prof. Dr. Haraza Gündodu’nun “
Doubayazt

Ishak Paa Saray kitabndan alnmtr. 7

503 Hamza Gündodu, Doubayazt shak Paa Saray
, Ankara, 1 99 1 , s. 60

DOUBAYAZIT SHAK PAA SARAYI MMAR ELEMANLARI VE SÜSLEMELER

Fotoraf 164. I. taçkapnn yuvarlak kemerli girii üzerindeki kitabelik

da dikdörtgen alann söz konusu olduu baka bir kitabelik de, son cemaat yerinin pencere alnlklar üzerinde

yer almaktadr (Fotoraf 166) (Çizim 117). Sarayda bulunan dier kitabeliklerle yaknlk gösteren bu kitabeliin

etraf, dalgal hatlardan oluan çift hatl motif ile çevrelenerek, farkl görünüm kazandrlmaya çallmtr. Ay-

rca iç ksmda yer alan bölümün her iki ucu, düüm eklinde birbirine dolanmasyla beraber, iç bölümleri de üs-

luplam rumi motifleriyle sonlanmaktadr. Köede kalan boluklarda ise bir alttan bir üstten geçmek suretiyle

oluturulan küçük boyutlarda ki kvrk dal motifi yer almaktadr. Bu kitabelikler dnda, orta ksmn dikdörtgen

formdan biraz daha farkllatrlmas suretiyle deiik biçimde ele alnarak yontulan, kitabeliklerin mimari yap

üzerinde, kullanlm olduu da gö-

rülmektedir. Bu anlayta tasarlanm

kompozisyonlarn ilginç örneklerinden

birisi, cami iç mekannn yan duvar

yüzeylerinde bulunmaktadr. Ayrntl

biçimde yontulan alçak kabartma tar-

zndaki, dekoratif amaçl bu motifin

orta ksmndaki bo alann etrafn,

üsluplam rumi motifleri süslemekte-

dir (Fotoraf 167) (Çizim 118). Barok

üslup özellii gösteren kitabeliin, dikdörtgen forma yakn orta ksmnn üzerinden çkan üsluplam rumi ve

kvrk dal motifleri de, süslemeye farkl bir görünüm kazandrmaktadr. Ayrca bu kitabelikte, caminin mihrap

nii üzerinde ve harem taçkapsnn üst ksmnda bulunan uç ksmlar kartulu kitabelikleri hatrlatr ekilde,

her iki ucunda üsluplam rumi ve kvrk dal motiflerinden oluan kartulara yer verildii de görülür. Orta k-

smda bulunan alann, etrafn çevreleyen üsluplam bitkisel motif ile bitkisel karakterli kartularn arasnda
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Fotoraf 166. Çizim 117. Son cemaat yeri (iç mekan) pencere

alnlklarndaki kitabelik

Fotoraf 167. Çizim 118. Cami iç mekan yan duvar yüzeyle-

rindeki kitabelik

yer alan bölümde, her iki tarafta da ayn biçimde ele alna-

rak yontulmu, sarmal bir biçimde aaya sarkan hilal motifi

bulunmaktadr. Farkl anlayla ilenen baka bir kitabelikde,

kble duvar üzerinde bulunan pencere alnlnda görülmek-

tedir (Fotoraf 168) (Çizim 119). Sarayda, duvar yüzeylerini

hareketlendirerek, estetik görünüm katmak amacyla yaplan

dier kitabeliklerden farkl anlayta ele alman bu kitabelikte,

bitkisel karakterli motiflere daha youn yer verildii görülür.

Üsluplam çiçek, rumi ve kvrk dal motifleri ile geometrik

motifler, birbirinin alt ve üstünden geçmek suretiyle bir arada

kullanlarak, pencere alnlnn formuna uygun biçimde tüm

yüzeyi kaplamaktadr. Barok üslup özellii gösteren bu kita-

belik dnda, yine batllama etkisinin görüldüü farkl bir

kitabelikte, mahfile girii salayan kapnn üst ksmnda, ka-

pnn formuna uygun biçimde yaplm olan kitabeliktir (Fo-

toraf 1 69) (Çizim 1 20). Kitabeliin orta ksmnda dikdörtgen

forma yakn alann etraf,ar derecede üsluplam rumi mo-

tifleriyle çevrelenmesinin yansra, köelerde ne olduu tam

olarak çözümlenemeyen, üsluplam bitkisel karekterli motif-

lere yer verilerek tasarlanmtr. Bu motiflerin etrafn, zenci-

rek tarznda bir alttan bir üstten geçerek çevreleyen geometrik

bir motifin kullanmyla kompozisyon gerçekletirilmitir.

Camiye girii salayan kap üzerinde (Fotoraf 170)

(Çizim 121), pano olarakta adlandrabileceimiz bir kom-

pozisyon düzenlemesiyle daha karlamaktayz. Kitabeliin

orta ksmnda bulunan alann çevresi, küçük çiçeklerin kv-

rk dallarla birbirine birletirilerek, sürekliliin saland bir

çerçeve ile çevrelenmitir. Bu bölümün etrafnda da üslup-

lam rumi motifleri kabartma olarak yontulmutur. Rokoko

Dönem özellii gösteren kitabelik, yüzeysel bir ni içerisinde

ele alnarak üst ksm, sivri kemer formunda bir düzenlemeyle

sonuçlanmaktadr.

shak Paa Saray’nda alçak kabartma tarznda ele aln-

m kitabeliklere de rastlanmaktadr. Bunlardan birisi, caminin

güney cephesindeki mihrap çkntsnn, yar piramidal örtüsü

altnda görülmektedir (Fotoraf 171) (Çizim 122). Birbirinin

devam biçiminde düzenlenen kitabeliin etraf, üsluplam

bitkisel motiflerle çevrelenmi olmakla birlikte, üsluplam

bitkisel motifler orta bölümde farkl ekiller alarak, ortas ya-

zsz olan dilimli oval ksm oluturmaktadr. Bu tarzda ele

alnm baka bir kitabelie rastlanmamakla birlikte, sarayda
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Fotoraf 168. Çizim 1 19. Cami güney cephe pencere alnlndaki kitabelik
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mm

Fotoraf 171. Çizim 122. Mihrabn yan piramidal örtüsü altndaki kitabelik
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yuvarlak forma sahip kitabelikler, mimari yapda de-

koratif amaçl kullanlmtr. Buna örnek olarak, sivri

kemerli mihrap nii üzerinde bulunan kitabelik gösteri-

lebilir (Fotoraf 172) (Çizim 123). Madalyon anlayn-

da ele alnm olduunu belirtebileceimiz kitabeliin

orta ksmndaki yuvarlan etraf, batllama etkisiyle

istiridye yivi eklinde dilimlenerek belli bir yükseklik

oluturulmutur. Kitabelik, dilimlenmi yuvarlak ks-

mn etrafnda üsluplam bitkisel motiflere ve dört ayr

yerde simetrik olarak yerletirilmi, nar çiçei olarak

ifade edebileceimiz, üsluplam çiçek motiflerinin

kurgulanmasyla tasarlanmtr.

Cami iç mekanndaki derin ni içerisinde, farkl

bir kitabelie daha yer verilmitir (Çizim 124). Bu kita-

beliin yuvarlak forma sahip orta ksmnn etraf, mih-

rap nii üzerinde bulunan kitabelikten farkl anlayta

ilenen, bir alttan bir üstten geçen örgü biçimindeki e-

ritlerle çevrelenmektedir. Bu ksmn etrafnda da üslup-

lam rumi ve kvrk dal motifleri kullanlmtr. Mu-

ayede salonunun dou giri kapsnn, dou cephesine

bakan yüzünde deiik anlayta bir kitabelik daha yer

alr (Fotoraf 173) (Çizim 125). Kitabeliin etraf da,

tam olarak tanmlanamayan, ancak kvrk dal motifine

benzer diyebileceimiz üsluplam bitkisel karakterli

motiflerle çevrelenmi olduu görülmektedir.

Sarayn genelinde, mimari elemanlar üzerinde

kullanlan kitabe ve kitabelikler, geleneksel Türk-slam

mimari motiflerinin, barok, rokoko ve ampir tarz süsle-

melerle birletirilmesiyle beraber, bazen de kayna pek

anlalamayan motiflerin dekorasyona katlmnn etki-

siyle, kitabe ve kitabeliklerin çevrelerinin bezemesinde

etkisi açkça görülmektedir.

Fotoraf 172. Çizim 123. Mihrap nii üzerindeki kitabelik

Çizim 124. Cami içerisindeki kitabelik

Fotoraf 173. Çizim 125. Muayede salonu dou giriinin dou
cephesindeki kitabelik

k
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figürlü kabartmalar

shak Paa Saray’ nda, bitkisel, geometrik süslemelerle beraber kitabe ve kitabelikler göz önüne alnd-

nda, yapda figürlü süslemelere çok az yer verildii görülmektedir. Ancak figürlü süslemeler konumlar dola-

ysyla ön planda olmalarndan dolay dikkat çekmektedir. Mimari yapda kullanlan figürlü süslemeler, bölge

ve dönemlere göre deiik biçimlerde yorumlanarak bir takm farkllklar göstermesinin yansra, kökenini Hun

Sanat’na kadar indirebileceimiz figürlü süslemelerin504 tad sembolik anlamlar açsndan bir farkllk bu-

lunmamaktadr.

Çok eskilere dayanan figürlü süsleme, slam ve onun parças olan Anadolu Selçuklu figür sanatn etki-

leyen Hun Hayvan Üslubu505 veya Avrasya Hayvan Üslubu’nun kökü, Avrasya göçebelerinin sanatna dayan-

makla birlikte, bu üslup Karadeniz’den Çin’e, Altaylar’dan Kuzey Sibirya’ya kadar uzanan çok geni bir alanda

olumutur.

506 Zaman içerisinde farkllamalarla birlikte, deiik ekillerde karmza çkan figürlü süslemeler,

slam dünyas el sanatlar ile Anadolu’daki sivil ve dini mimaride geni kullanm alan bulmasna karn ,

507 Os-

manlI Dönemi’nde özellikle dini mimaride pek rastlanmamaktadr. Bunun yansra ahap, seramik, metal, fildii

gibi malzemelerin kullanld el sanatlarnda süs unsuru olarak sembolik, tlsml, olaanüstü kuvvetleri olduu

kabul edilen sfenks, siren, çift bal kartal, ejder ile tavus, aslan, kartal gibi sembolik hayvanlar, mimari yap-

larda dekoratif ve sembolik amaçl kullanlmtr.

508 Osmanl Dönemine ait yaplar üzerinde, figür yok denecek

kadar az kullanlm olmasna karn, Selçuklu süsleme programnn en önemli unsurlarndan biri olan figürlü

süslemeler, shak Paa Saray ’nda harem taçkapsn çevreleyen geni bordür düzenlemesinde ki aslan ve harem

taçkap giriinin her iki yannda bulunan aaç motifi içerisine yerletirilen kartal figürü olmak üzere, figürlü

süslemeleri iki alt balk altnda incelemek mümkündür.

501 Hamza Gündodu, Türk Mimarisinde Figürlü Ta Plastik, Yaynlanmam Doktora Tezi, stanbul, 1979, s. 32
505 Hamza Gündodu,Türk Mimarisinde Figürlü Ta Plastik, Yaynlanmam Doktora Tezi, tstanbul,1979, s. 546
506 Gönül Öney, Anadolu Selçuklu Mimari Süslemesi ve El Sanatlar, Ankara, 1 988, s. 3 1 ; Gönül Öney, “Anadolu Selçuklularnda Heykel, Figürlü Kabartma ve

Kaynaklar Hakknda Notlar”, Selçuklu Aratrma Dergisi I, Ankara, 1970, s. 188
507 Gönül Öney, Anadolu Selçuklu Mimari Süslemesi ve El Sanatlar, Ankara, 1988, s. 32
508 Hamza Gündodu, Türk Mimarisinde Figürlü Ta Plastik,Yaynlanmam Doktora Tezi, stanbul, 1979, s. 31
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Fotoraf 174. Çizim 126. Harem taçkapsnda karlkl yerletirilmi aslan figürlerinden biri

196
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Aslan Figürü

Aslan figürü, kayna Hun Sanatna kadar götürülebilen Türk çevrelerinde görüldüü gibi, dünyann çe-

itli kültürlerinde tarihden önceki devirlere kadar uzanan bir çizgi üzerinde deiik üsluplarda ve farkl sembolik

anlamlarda kullanld görülür.
509 Çounlukla çift ve simetrik olarak kervansaray, saray, kale, burç, köprüler

ve nadir olarakta mezar talarnda 510 görülen aslan figürleri; kuvvet, kudret, zafer, cesaret sembolü olarak ele

alnm olmasnn yansra saraylar, taht, ehri, kaleyi kötülükten, dümandan koruyan bir unsur gibi koruyucu

tlsm olarak kullanlmtr.511 Ayn zamanda Selçuklu mimari süslemesinde önemli yer tutan aslan figürü, nazar-

lk, aydnln ve günein sembolü bazen de arma olarak kullanld görülür.
51-

shak Paa Saray’nda, taa yüksek kabartma olarak yontulan figürlü süslemelerden en önemlisi, harem

taçkaps etrafn çevreleyen geni bordür düzenlemesinin alt ksmnda karlkl yerletirilmi olarak karmza

çkan aslan figürleridir (Fotoraf 174) (Çizim 126). lerler vaziyette ön ayaklarndan birisini kaldrm, yeleleri

çizgilerle belirtilmi, az açk ve sivri kulakl olarak tasvir edilmi olan aslan figürü, birçok kültürlerde oldu-

u gibi güç, kuvvet ve koruyucu unsur olarak kullanlyla balantl olarak, harem taçkapsnda yer almas,

harem bülümünün koruyuculuuna inanld için yaplm olduu düüncesi uyandrmaktadr. Kaplar aslanla

kuvvetlendirme geleneinin XVIII. yüzyla kadar süren uzantlar olarak deerlendirilebilecek bu aslan figür-

leri, ilerler tarzda ön ayaklarndan birisini yukar kaldrm biçimde ele alnm olmasyla “Arma ” anlaynda513

tasvir edilmi olduunu ifade edebiliriz. Selçuklu Dönemi yaplarnda, hayat aac motifleriyle birlikte ve çift

olarak kullanlan aslan figürlerinden, harem taçkapsnda ba ve gövdesi profilden yaplm aslan figürü, detayl

biçimde ele alnyla, vücut hatlarnn daha belirgin ve yelelerinin etkili bir görünüm salamas amacyla, dal-

gal çizgilerle ön plana çkarlarak vurgulanyla, daha gerçekçi ekilde taa yontulmutur. Naturalist anlayta

ele alnan aslan figürü, Selçuklu Dönemi aslan figürlerinden, yapld dönem ve bölgesel farkllklarn etkisiyle

ayrmaktadr.

Kartal Figürü

Anadolu-Türk sanatnda, en yaygn kullanlan figürlerden birisidir. Kartal, Türk Sanat’nda dini, astrolojik

ve hukuki bir sembol olarak kullanlmasyla beraber, kularn ah olarak nitelendirilerek, yükseklerden uçmas,

eriilmez yuvalarda yaanmas insanlar tarafndan sayg duyulan, zaman zaman da korkuyla anlan bir hayvan ol-

mutur.514 amanist inanç sisteminde kartal ve benzeri yrtc kulara, amanist inançla ilgili sembolik anlamlar

yüklenerek, aman’n göe çkarken kulland hayat aacnn tepesinde yer alan kartal, Gök Tanr nn kuvvet

ve kudretini simgelemektedir.515 Göktürk ve Uygur Dönemi’nde ise kartal, hükümdar ya da beylerin simgesi

durumunda olmasyla beraber Anadolu Türk Sanat’nda çift bal kartallarn üslup ve teknik açdan olduu ka-

509

510

511

512

513

514

515

516

iönül öney, “Nide Hüdavent Hatun Türbesi Figürlü Kabartmalar”, Belleten , C. XXXI, S. 122, Ankara, 1976, s. 155-156

iönül Öney, Anadolu Selçuklu Mimari Süslemesi ve El Sanallan, Ankara, 1988, s. 38; Hamza Gündodu, Türk Mimarisinde Figürlü Ta Plastik, Yaynlan-

am Doktora Tezi, stanbul, 1979, s. 31
. ., 01 u w . .

emra Ögel, “Selçuklu Sanatnda Çift Gövdeli Aslan Figürü”, Belleten, C. XXVI, S. 103, Ankara, 1962, s. 530; Gonul Öney. Anadolu Selçuklu M,man Süsle-

esi ve El Sanatlar, Ankara, 1988, s. 38 c . , __

emra Ögel, “Selçuklu Sanatnda Çift Gövdeli Aslan Figürü”, Belleten, C. XXVI, S. 103, Ankara, 1962, s. 530; Yaar Çoruhlu, Türk Sanatnda Hayvan Sem-

olizmi, stanbul, 1995, s. 85-86 _ _ , _ . .

[amza Gündodu, Türk Mimarisinde Figürlü Ta Plastik, Yaynlanmam Doktora Tezi, stanbul, 1979, s. 31; Hamza Gundogdu, Dogubayazt ishak Paa

aray , Ankara, 1991, s. 49; Hamza Gündodu, “Osmanl Hanedan Saraylar Konusunda Bir Deneme ve Doubayazt shak Paa Saray”, Atatürk Üniversitesi

en Edebiyat Fakültesi Aratrma Dergisi, S. XIV, Erzurum, 1986, s. 29

Sembolizmi , stanbul, 1995, s.73

Yaar Çoruhlu, Türk Mitolojisinin Anahatlar ,
stanbul, 2001, s. 29-73

Yaar Çoruhlu, Türk Mitolojisinin Anahatlar , stanbul, 2001, s. 29-73
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dar sembolik anlam bakmndan da Avrasya Hayvan Stili ile balantl olduu görülmektedir.
517 Cesareti, yrtc-

l, uzun ömürlülüü ile tannan kartal,
518 koruyucu unsur, nazarlk, tlsm, kudret ve kuvvet sembolü olarak

kabul edilmesinin yansra, slamiyetten sonra da hükümdarn gücünün ve kudretinin sembolü olmaya devam

etmitir.520 Bu sembolik anlamlar tayan kartal, kale, saray, medrese, cami, türbe gibi dini ve sivil eserlerle

birlikte mezar talarnda çift ve tek bal olmak üzere, bir çok farkl biçimlerde uygulama alan bulmutur. Üze-

rinde bulunduu yapy, kötülüklerden koruyacana inanlan kartal, kalelerde hem ehrin müdafasm salayan

koruyucu ruh,521 hem de ehre kötülük, düman ve hastalk girmesini önleyen tlsm olarak kullanlmtr. Eski

dönemlerden beri farkl ekillerle, farkl kültürlerde yaygn kullanm alan bulan kartal, shak Paa Saray nda

ta süsleme olarak yalnzca harem taçkapsnn her iki yannda bulunan, yüksek plastik deere sahip, aaç moti-

finin bitkisel bezemeleri arasnda görülmektedir (Fotoraf 175). Anadolu ve Büyük Selçuklu Dönemi nde hayat

aac motifi, ejder ve aslan figürleriyle yaygn ekilde kullanm alan bulan kartal, çounlukla gövde cepheden,

ba yandan olmak üzere çift bal olarak uygulanmasna karn, shak Paa Saray nda ki kartal figürü, tek bal

ele alnarak, gövde ve ba cepheden olmak üzere, iki yana açlan kanatlaryla hakim duruta taa yontulmutur.

Bu küçük boyutlarda ki kartal figürü, aaç motifinin gövdesi içerisinde bulunan kat kat açm çiçek formuna

benzeyen bir motif üzerinde, aaçta görülen bitkisel süslemelerle uyum salar anlayta kompoze edilmitir.

Geçme motifleriyle dolgulanan zemin üzerinde, “Ar#!#’ tarznda ele alndn da söyleyebileceimiz kartal

kabartmasnn, kanat ve gövdesi üzerinde, kartaln tüylerini vermek amacyla yaplm, bir takm çizgilere rast-

lanmadadr. Orjinal haliyle günümüze ulaamayan bu figürünü Bingöl,522 kartaldan ziyade kanatl bir melek

olarak deerlendirmektedir.

Sembolik anlamyla balantl olarak kartal figürü, üzerinde bulunduu yapy kötülüklerden koruyaca-

na inanlmasndan dolay, shak Paa Saray harem taçkapsnn her iki yanma bu amaç dorultusunda koruyucu

unsur, nazarlk olarak yaplm olabilecei ileri sürülebilir.

517 Gönül öney, “Anadolu Selçuklu Mimarisinde Avc Kular, Tek ve Çift Bal Kartal”, Malazgirt Armaan, Ankara, 1972, s. 160-161

5.8 Hamza Gündodu, Türk Mimarisinde Figürlü Ta Plastik, Yaynlanmam Doktora Tezi, stanbul, 1979, s. 454

5.9 Gönül öney, Anadolu Selçuklu Mimari Süslemesi ve El Sanattan , Ankara, 1992, s. 44

520 Yaar Çoruhlu, Türk Sanatnda Hayvan Sembolizmi , stanbul, 1995, s. 85

521 Gönül Öney, “Anadolu Selçuklu Mimarisinde Avc Kular, Tek ve Çift Bal Kartal”, Malazgirt Armaan, Ankara, 1972, s. 166

522 Yüksel Bingöl, shak Paça Saray , Ankara, 2008, s. 210
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MUKARNASLAR

slam Sanatna özgü bir yap eleman olan mukamaslar, yan yana ve üst üste gelen prizmatik öelerin da

doru derece derece taarak, çounlukla simetrik bir düzen içinde dizilen üç boyutlu mimari süsleme eleman

olarak tanmlanabilir .

523

slam Sanat’nn en çok kullanlan bezeme tekniklerinden birisi olan mukamaslarn kuruluu (konstrüks-

yon) incelendiinde, birbirinden farkl elemanlarn, tromp, pandantif, istiridye kabuu, dilimli istiridye kemeri

gibi mimari elemanlarn geometrikleerek birbirine uyumlu prizmatik formlar oluturduu görülür.

524 Mukar-

naslarn ilk örneklerini, küçük
525 alç niler halinde Niapur (Horasan) yaplarnda rastlanmasyla birlikte daha

sonraki dönemlerde, yörenin malzemesine uygun olarak ta, ahap malzemeyle uygulanan prizmatik öeler,

baz örneklerde dekoratif amaçl mozaik, ayna veya çini parçalaryla süslendii de görülür .

526 Farkl malzeme-

lerle uygulama alan bulabilen mukamas, çounlukla taçkaplarda olmak üzere geçi öelerinde, sütun balkla-

rnda, minarede ve nilerde kullanlmtr. Basit geometrik bir düzene sahip olan mukamaslar, zaman içerisinde

geliip deiime urayarak, kark bezeme biçimlerine ve sarktlara dönümütür. Bal petei, kalker ynlar

gibi doada mevcut örneklerle benzerlik kurulmaya çallan mukamas, ran da yakn dönemlere kadar devam

etmesine karn, Anadolu’da XV. ve XVI. yüzylda güçlü plastik görünüe kavuarak zirveye ulam, XVIII.

yüzyla kadar önceki örneklerin tekraryla devam ederek, XIX. yüzylda tamamen ortadan kalkt görülür.

Bir inaat unsuru olmayp, dekoratif amaçl kullanlan mukamaslar sarayda, I. taçkap, selamlk kaps,

harem taçkaps, minare, sütun balklar, pencere kenar, mihrap, türbe ve kasnaktan kubbeye geçite, farkl bi-

çimlerde uygulama alan bulmutur. Baz yaplarda mukamaslar, mozaik, çini, kalem ii gibi süslemelerle bezeli

olarak ele alnm olmasna karn, sarayda ta malzeme kullanlarak yaplan mukamaslar, bitkisel motiflerle

bezeli, plastik deere sahip formlar eklinde gerçekletirilmitir. Kullanld alanda, monotonluu bozarak

523 Ayla ödekan. Eczactba Sanat Ansiklopedisi, C. II, stanbul, 1 997, s. 1 306; Metin Sözen & Uur Tanyeli, SanatKavram ve Terimleri Sözlüü, stanbul, 1 997,

s. 167
524 Yüksel Bingöl, îshak Paa Saray, Ankara, 2008, s. 199

525 Doan Kuban, Çalar Boyunca Türkiye Sanatnn Anahatlar ,
stanbul, 2004, s. 120

526 Ayla Ödekan, Osmanlt Öncesi Anadolu Türk Mimarisinde Mukarnasl Portal Örtüleri , stanbul, 1997, s. 2

527 Ayla Ödekan, Osmanlt Öncesi Anadolu Türk Mimarisinde Mukarnasl Portal Örtüleri , stanbul, 1997, s. 17
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hareketlilii salayan, tezyini unsur olarak karmza çkan mukamaslardan birisini, saraya girii salayan I.

taçkapda görmekteyiz (Fotoraf 176). Selçuklu tarznda olan bu sarktl mukamas sralar, giri kaps üzerinde

bulunan kitabeliin olduu bölüm ile yan cephelerde dahil olmak üzere, onbir mukamas srasyla balayp, git-

tikçe azalmak suretiyle üç mukamas srasyla sonlanmaktadr. Duvardan çknt yapan ilk mukamas sralarnn

aralarnda da, birbirinin ayn olan rokoko karakterli, dalgal formlara sahip kvrmlarn iç içe yerletirilmesiyle

oluturulan madalyon tarzndaki motifler, sekiz kez tekrarlanarak düzenlenmitir (Çizim 127). Ayrca mukamas-

larn baz ksmlarnda renk öelerine yer verilerek, daha etkili bir görünüm elde edilmitir.

Selçuklu üslubu sarktl mukamas sralarndan farkl olarak, selamlk kapsnda fazla yüksek olmayan

mukamas sralarndan oluan bir kavsara bulunmaktadr (Fotoraf 1 77). Bu mukamasl kavsarann alt bölümün-

de üçgen form içerisine alnm bitkisel karekterli süslemeler, köeler hariç be
kez tekrarlanarak uygulanmtr (Çizim 128). Köelerde ise, yine üçgen formlar

içerisinde ele alnm bitkisel geçme motiflerine (Çizim 129) yer verilerek, mu-

kamasl bölüme geçi salanmtr. I. taçkapda olduu gibi selamlk taçkapsmda,

renk öesinin kullanlmasyla mukamaslar daha zengin bir görsellie sahip k-

lnmtr. Sarayda bulunan her iki mukamasl kavsaradan, farkl özelliklere sahip

dier bir örnek ise, harem taçkapsndaki mukamasl kavsara olarak görülmektedir

(Fotoraf 178) (Çizim 130). Geleneksel anlayn dnda, daha çok dekoratiföe
olarak kullanlan mukamaslar, yukardan aaya say artrlarak, stilize bitki mo-

tiflerinin kademe kademe düzenlenmesiyle meydana getirilmitir. Türk Sanat’nda

rastlayamadmz, tamamen eklektik özellik gösteren, birbirinden farkl bitkisel

motiflerin yer ald bu mukamasl kavsarann en üstünde, tamamen açm içinde

de, tohumlarn bulunduu naturalist çiçek motifi yerletirilmitir. Bu motif ile be-

raber ayakl vazolara, fiyonk motiflerine ve istiridye kabuu biçiminde motiflere

202
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Çizim 127. Ana giri kaps ilk

mukamas sralar arasndaki

bezemelerden biri

i

yer verilerek mukamasl kavsara tamamlanmtr. Kavsarann tamamen di-

erlerinden farkl anlayta ele alnm olmas, harem bölümünün dier bö-

lümlere göre daha önemli olduunu vurgulamak ve farkl gösterme amacnn

ön planda tutulduunu düündürmektedir.

slam mimarisinde, yaplarn ana unsurlarndan birisi olan mukamas-

larn farkl bir örneini, mihrap nii üzerinde görmekteyiz (Fotoraf 179)

(Çizim 131). Yüzeysel mukamaslara sahip olan bu kavsara da, ayn zamanda

mukamas yuvalarnn içleri, her srada ayr bir süsleme unsuru oluturulacak

ekilde bitkisel motiflerle tasarlanm, üst ve alt ksmlarda sarktlara yer ve-

rilmitir. Kavsarann ele alnnda, Klasik Türk özelliklerinin yansra, alt k-

smda bulunan bitkisel motiflerle, batllama dönemi mihraplarnda görülen

kalabalk kompozisyonlar da yer almaktadr.528

Türklerden ve Mezopotamya’dan gelen mukamaslar, OsmanlIlarda

hayran olunacak bir gelime göstererek529
,
farkl kompozisyonlar içerisinde

kurgulanyla sarayda, özgün motiflere sahip mukamaslarn oluumu sa-

lanmtr. Bunlar içerisinde de I. taçkap, selamlk, harem ve mihrap nii mu-

kamasl kavsaralar ile birlikte, caminin kasnak ksmndan kubbeye geçite,

minarenin erefe ksmnn altnda, mihrap çkntsndaki yar piramidal örtü-

nün alt ksmnda, caminin kble duvar üzerinde yer alan pencerenin etrafn

çevreleyen, plastik deere sahip mukamas sralar ile muayede salonunda ki

mukamasl sütun bal, dikkat çeken plastik unsurlar olarak gösterilebilir.

528 Hamza Gündodu, Doubayazt shak Paa Saray, Ankara, 1991, s. 40

529 lhan Özkeçeci, DouI VII. XIII. Yüzyllarda slam Sanat, stanbul, 2006, s. 56-57

Çizim 128. Selamlk taçkap mukamasl

kavsara altndaki bezemelerden biri

Çizim 129. Selamlk taçkap mukamasl
kavsaras alt köelerinde bulunan

bezemelerden biri
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Fotoraf 178. Harem taçkaps mukarnasl kavsaras

Çizim 130. Harem taçkaps mukarnasl kavsaras (detay)
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AHAP SÜSLEMELER

Ta malzeme kullanlarak gerçekletirilen süslemeler kadar, hava artlarna dayankl olmayan, bu neden-

le varln uzun süre sürdüremeyen ahap süslemeler, yamur, kar ve s farkllklar gibi etkenlerden dolay,

yaps gerei uzun yllar dayanamayarak günümüze orjinal halleriyle ulaamamaktadr.

shak Paa Saray’nda, ahap süsleme olarak yalnzca, kuzey cepheye bakan selamlk odalarnn birinde,

dar çknt yapan dört sra ahap konsollar, günüze ypranm olarak gelebilmitir (Fotoraf 180) (Çizim 132).

Fotoraf 180. Selamlk oda cumbasnn figürlü konsollarndan biri

> 7>

Serap BULAT 207



208
|

DOUBAYAZIT SHAK PAA SARAYI MMAR ELEMANLARI VE SÜSLEMELER

Çizim

132.

Selamlk

oda

cumbasnn

figürlü

konsollarndan

biri

Selamln kuzeye açlan balkonunu tayan, çam aacndan yaplm konsollar, gürgen veya mee aac kadar

sk dokulara sahip olmamas, yontulurken lif lif damarlarnn ayrlmas nedeniyle, ekillendirilmesi zor olmas-

nn yansra, dayankll da dier aaçlara göre daha azdr. Bununla balantl olarak ahap konsollar, zaman

içerisinde hava artlarndan etkilenerek, baz ksmlarnda çatlamalar, krlmalar ve anmalar meydana gelmesi

ile iyi korunamamas gibi nedenlerden dolay günümüze orjinal haliyle ulaamamtr. Tayc fonksiyonu olan

konsollar, duvardan itibaren 140 cm dar çknt yaparak530 heykel anlaynda üç boyutlu formda, alttan yuka-

rya doru uzar bir özellik göstermektedir. En altta yüzleri aaya bakar biçimde, gövdesinin yarsyla birlikte

ahaba yontulan insan figürü, onun üzerinde ileriye uzanan aslan figürü, onun üzerinde de dalgal biçime sahip

kartal figürü uzanmaktadr. Kuzey cephede, muhteem bir manzaraya bakan konsollarn en altndaki insan figü-

rünün vucudu, yarya kadar ele alnm, kollarda anatomiye fazla dikkat edilmeyerek gövdeye bitiik biçimde

yontulmutur. Boynu, çenesi, yüzü, kulaklar, saç ayrntlar, ka, göz, byk ve burun ayrntlar bugün dahi

net bir biçimde anlalabilmededir. Gerçekçi anlayta detaylarna inilerek gerçekletirilen bu figürlerin, ahap

malzemeye uygulanm örneklerini görmemekle birlikte, ta kabartma olarak gördüümüz insan figürlerinden

de ayrmaktadr. Saray yaptran kii olmasyla balantl olarak, îshak Paa’y sembolize ettiini ifade edebi-

leceimiz bu figürün, üst ksmnda da yaklak 0.60 cm dar çknt yapan aslan figürü uzanmaktadr. Ön ve

arka ayaklar krlan aslan figürünün gövdesi, bir bütün olarak ele alnarak kuyruu ile beraber, vücut formlar

anlalr derecede belirgindir. Çeitli sembolik anlamlar bulunan aslan, güç, kuvvet, nazarlk ve koruyuculuu

sembolize etmesiyle balantl olarak, buradaki aslan figürünün, shak Paa nn hakimiyetini sembolize ettii

kabul edilebilir.
531 En üst ksmda da, insan ve aslan figüründen daha uzun olarak yontulmu kartal figürü yer

almaktadr. Aslann srt üzerinde ilerleyen uzun bir ylan biçiminde yontulmu, dalgal forma sahip kartaln

kanatlar ve ba anlalr derecede belirgindir. Kartaln, hükümdarn gücünü, kudretini ve cesaretini semboli-

ze532 etmesiyle badatrldnda, buradaki kartal figürünün shak Paa’nn gücünü, kudretini, sembolize etmi

olduu ileri sürülebilir.

Figüratif insan, aslan, kartal figürlerinin bu anlayta bir arada kullanld konsol örnekleriyle Türk-slam

Sanat’nda karlamamakla beraber, bu figürleri ta kabartma olarak tek balarna, yaplarn ön cephesinde ve

çörtenlerde sembolik ya da dekoratif amaçl kullanld görülmektedir.

530 Yüksel Bingöl, shak Paa Saray ,
Ankara, 2008, s. 198

531 Hamza Gündodu, Doubayazt shak Paa Saray , Ankara, 1 99 1 , s. 3

1

532 Gönül Öney, “Anadolu Selçuklu Mimarisinde Avc Kular, Tek ve Çift Bal Kartal”, Malazgirt Armaan, Ankara, 1993, s. 165-166; Yaar Çoruhlu, Hayvan

Sembolizmi , stanbul, 1995, s. 85-86
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KALEM SÜSLEMELER

Kalem ii süslemeler, yapda kullanlan ahap süs-

lemeler gibi yalnzca sarayn belli bir bölümünde, cami

kubbesinin iç ksmnda uygulama alan bulmutur (Fo-

toraf 181).

Ahap ve ta üzerinde gerçekletirilebilen kalem ii

süslemelerin (kalemkari), shak Paa Saray Cami kubbe-

sinde bulunan kalem ii süslemeler gibi sva üzerinde de

uygulama alan bulabildii görülmektedir.533 Ayrca tez-

hip sanatyla benzerlik gösteren kalem ii süslemelerde,

geometrik, bitkisel geçmeler, palmet, lotus, rumi, kvrk

dal ve hatayi grubu çiçekler oldukça sk kullanlmtr.534

XIV. yüzyldan, XVII. yüzyla kadar gelime gösteren, XVIII. yüzyldan sonra da batllama etkisiyle de-

iime urayan kalem ii süslemeler,535 shak Paa Saray Cami kubbesi içerisinde, bo yer kalmayacak biçimde

dekoratif amaçl, sva üzerine canl renklere sahip barok, rokoko üslubunda,536 aaç, çiçek ve bulut motiflerin-

den oluan manzara, etkili bir görsellikle ön plana çkmaktadr. Bir noktadan çkarak güne nlarna benzer

biçimde, radyal düzene göre yaplan kalem ii süsleme, ortada sekiz köeli bir rozet çiçeinden say artrlarak,

alternatif ekilde yerletirilmi ve aaya doru çoalp genileyen bitkisel karakterli kompozisyonlardan olu-

an motifler, belli bir düzen içerisinde kubbe içerisini kaplamaktadr."
37

Kalem ii süslemeler, sva dökülmesi, nem etkisi ve boyayla kolay zarar görebilen bir süsleme türü ol-

masndan dolay, günümüze ulaabilen pek fazla örnek bulunmamaktadr." 3s shak Paa Saray Cami kubbesi

içerisinde de kahverengi, sar, lacivert, krmz, mor ve siyah renklere sahip olan kalem ii süslemelerin büyük

bir bölümü ypranm, bugün tam olarak ne olduu anlalamayan bir bezeme varln sürdürmektedir.

533
Ayla ödekan, Eczacba Sanat Ansiklopedisi

,

C. II, stanbul, 1997, s. 993
534

Ayla ödekan, Eczacba Sanat Ansiklopedisi , C. II, stanbul, 1997, s. 933
535

Ayla ödekan, Eczacba Sanat Ansiklopedisi, C. II, stanbul, 1997, s. 934
536

Yüksel Bingöl, Der ishak Pascha Palast in Doubayazt an Berg Ararat, Berlin, 1982, s. 101-102; Hamza Gündodu, Doubayazt shak Paa Saray , An-

kara, 1991, s. 42
537

Yüksel Bingöl, Der ishak Pascha Palast in Doubayazt am Berg Ararat, Berlin, 1982, s. 101-102; Hamza Gündodu, Doubayazt shak Paa Saray, An-

kara, 1991 s. 42
538

Ayla Ödekan, Eczacba Sanat Ansiklopedisi, C. II, stanbul, 1997, s. 934
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DEERLENDRME

Kuruluu tarih öncesi devirlere kadar uzanan Doubayazt yöresi, stanbul’u merkez edinmi Osmanl

mparatorluu Dönemi’nde, merkezden uzak ran snrna yakn, küçük bir yerleim yeri olmasndan dolay,

bölgede bir kaç eser dnda büyük programl yaplara yer verilmemitir. Ancak yörenin Osmanl mparatorlu-

u’na bal sancak merkezi haline getirilmesiyle, daha da önemli bir bölge konumuna gelerek, burada oldukça

görkemli ve zengin süslemelere sahip muhteem, shak Paa Saray nn yapm gerçekletirilmitir. Osmanl mi-

marisi saray yaplarndan, Anadolu’nun en uç noktasnda günümüze ulaabilen tek örnek olan shak Paa Saray,

yapld dönemde olduu gibi günümüzde de bölgenin en önemli mimari eseri olarak varln sürdürmektedir.

Plan ve Mimari Açdan shak Paa Saray

Dier mimari yap türleri kadar eski bir geçmie sahip olan saray mimarisi, bölgeye egemen olan bey ve

aalarn, toplumu yöneten insanlarn, günlük yaantsn sürdürdükleri, özünü de bu yaam biçiminden alan

gösterili büyük konutlardr. Ancak yap inasnda kullanlan malzemelerin dayanksz olmasndan kaynakl

nedenlerden dolay, günümüze ulaabilen saray mimarisi says oldukça azdr. Devlet fikrinin yerletii andan

itibaren Türklerde saray fikrinin gelitii de görülmektedir .

530 Bununla balantl olarak Türklere ait saray yap-

larndan, Tirmiz Saray, Bust’da Gazneli Dönemi eseri olan Leker-i Bazar Saray, Sultan III. Mesut Saray ve

Rey’de, Rey Selçuklu Saray, günümüze salam olarak ulaamam olmalarna karn, arkeolojik bulgular yolu

ile saraylar hakknda bilgi edinebilmekteyiz .

540

Anadolu Selçuklu Devleti’nin ykl ile Anadolu’da Türklerin yaadklar topraklarda yaplanma süreci-

ni OsmanlIlarn devam ettirdii görülür. Anadolu Selçuklular’nn küçük ölçülerde yazlk ve klk bölümlerden

oluan saray mimarisi, OsmanlIlar tarafndan fazla benimsenmeyerek, daha çok Gaznelilerden gelen etkilere

yer verilmek suretiyle, Anadolu öncesi Türk saray geleneine bal kalnmtr .

541 Bunun dnda da Anadolu

539 Hamza Gündodu, Doubayazt shak Paa Saray , Ankara, 1991, s. 67

540
Zeki Sönmez, “ishak Paa Saray Üstüne Yeni Görüler-Yorumlar, Türk Kültürü Aratrmalar, Prof. Dr. Oktay Aslanapa’ya Armaan, S. XXXI/ 1-2, Ankara,

1995, s. 397; Hüseyin Yurtta, “Türk Saray Mimarisi içerisinde ishak Paa Saraynn Yeri”, Günein Doduu Yer : Doubayazt Sempozyumu, stanbul, 2004,

s. 255
541 Hamza Gündodu, Doubayazt shak Paa Saray , Ankara, 1991, s. 68
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snrlar içerisinde, Hasankeyf Artuklu Saray, Diyarbakr Artuklu Saray, Konya Saray, Beyehir Kubadabad

Saray ve Kayseri Keykubadiye Saray, olmak üzere Anadolu Türk Dönemi saray yaplar hakknda, günümüze
fazla bilgi ulaamam olmasyla birlikte mimari açdan da fazla dikkat çekmemektedirler.542

Büyük boyutlu ve kapsaml yaplar olmayan Erken Osmal Dönemine ait eserlerden, Edime Saray, Bursa

Saray, Amasya Saray ve Manisa Saray’ndan günümüze çok az izler kalmasndan dolay, hakknda yeterli bil-

giler mevcut deildir.543 Ancak Osmanl Dönemi içerisinde,d saray “Birun ”, iç saray “Enderun ”
ve “Harem

”

olmak üzere üç ana bölümden oluan Topkap Saray veya Saray- Cedide en büyük ve en önemli örnek olarak

varln sürdürmektedir.544

Osmanl saray yerleim düzeni olarak tanmlanan bu uygulamann stanbul dnda ve daha küçük ölçüler-

de gerçekletirilmi örnekleri, Krm’da Bahçe Saray,545 Bakü’de irvanahlar Saray,546 Doubayazt’da shak

Paa Saray, bir kaç avlu çevresinde, Osmanl Saray’nn yerleik kurallarna uygun olarak düzenlenmi yaplar

olarak görmekteyiz. Bunun yansra saray mimarisi içerisinde önemli bir yere sahip olan, Bakü irvanahlar

Saray (XIII. XV. yüzyl) ile Doubayazt shak Paa Saray (XVIII. yüzyl), yap kompleksi içerisinde cami ve

türbeye yer verilmi olmasyla benzeerek, hiç bir sarayda görülmeyen bu uygulamayla her iki saray da özel bir

konuma sahiptir.* Osmanl Türk Mimarisinin saray kimliini, klasik anlamda temsil eden az saydaki yaplardan

birisi olan shak Paa Saray’ndan sonra, XIX. yüzyldan itibaren yaplan saraylar, batllama etkisinde kalarak,

hem dekoratif (süsleme) anlamda hem de saray birimlerinin fonksiyonu (plan) açsndan gelenekten koptuu

görülür. Bunlar içerisinde de Dolmabahçe Saray ve Yldz Saray’n sayabiliriz.547

Klasik Osmanl Saray Mimarisinin, ilevsel düzenleniinin Topkap Saray’ndan sonraki en önemli örnei

olan shak Paa Saray, arka arkaya sralanan iki avlu etrafnda toplanan yap elemanlarndan oluan bir komp-

lekstir. Zengin yap dekorasyonuna sahip olan saray, plan özellikleriyle tamamen Türk Saray geleneinde ve

Osmanl saray anlayna uygun tarzda yaplyla, ortada bir avlu ve onu “U” harfi eklinde çevreleyen yap
birimlerinden oluan. Edime ve Topkap Saray’ndaki düzenlemeyle ayn anlayta ele alnarak uygulanmtr.

Ayn zamanda ehrin yüksek bir noktasna ina edilmi, kaleye benzer özelliklerinin bulunmas ve çok güzel

bir manzaraya açk olmasyla da Topkap Saray’yla benzerlik gösterir niteliktedir. Sarayn, üç tarafnn oldukça

yüksek duvarlarla çevrili olmas ve dou cephesi dnda saraya girii salayan uygun bir alana yer verilmemi

olmas bakmndan da, stanbul’daki brahim Paa Saray 548
ile yaknlk gösterdiini ifade edebiliriz.

shak Paa Saray, yerel hanedann oturduu bir yer olmasnn yansra, mparatorluun yönetiminin bu-

lunduu yer olan Topkap Saray’yla, saray halknn yaad özel bölüm olan harem ksmnn ayn düzenekte

ve ayn amaçla yaplm olmas ile de özel bir yere sahiptir.
549

shak Paa Saray, 700.000 m2,
iiic

55o
genj bir alan üzerine kurulan Topkap Saray’ndan, dou-bat do-

542 Hüseyin Yurtta, “Türk Saray Mimarisi içerisinde ishak Paa Saraynn Yeri”, Günein Doduu Yer : Doubayazt Sempozyumu, stanbul, 2004, s. 250-258
543 Yüksel Bingöl, shak Paa Sarayt, Ankara, 2008, s. 231
544 Oktay Aslanapa, Osmanl Devri Mimarisi

, stanbul, 2004, s. 598-604
545 Zeki Sönmez, “shak Paa Saray Üstüne Yeni Görüler-Yorumlar”, Türk Kültürü Aratrmalar, Prof. Dr. Oktay Aslanapa ya Armaan S XXXI/ 1-2 Anka-

ra, 1995, s. 398
546 Hüseyin Yurtta, “Türk Saray Mimarisi çerisinde ishak Paa Saraynn Yeri”, Günein Doduu Yer : Doubayazt Sempozyumu, stanbul, 2004, s. 256

Bu konudaki yayn için bkz. : Yurtta, 2004. stanbul Topkap Saraynda küçük ölçülerdeki camiler hariç, Anadolu’da baka hiç bir sarayda bulunmayan bu
uygulama dikkat çekicidir.

547 Oktay Aslanapa, Osmanl Devri Mimarisi, stanbul, 1986, s. 524-525
548 Nurhan Atasoy, brahim Paa aray, stanbul, 1972, s. 75-77

Yüksel Bingöl, Der ishak Pascha Palast in Doubayazt am BergArarat, Berlin, 1982, s. 1 13-1 14; Hamza Gündodu, “Osmanl Hanedan Saraylar Konusun-
da Bir Deneme ve Doubayazt shak Paa Saray”, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Aratrma Dergisi, S. XIV, Erzurum, 1986, s. 4-5

550 Ekrem Hakk Ayverdi, Osmanl Mimarisinde Fatih Devri 255-886 (1451-1481) IV, stanbul, 1974, s. 681-682; Oktay Aslanapa, Osmanl Devri Mimarisi
stanbul, 2004, s. 598
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rultusunda 7600 m2
’lik alan üzerine ina edilmi özellii ile küçük bir örnek olarak karmza çkmakta-

dr. Ayn zamanda, Edime ve Topkap Saray’ndaki giri avlusuyla ayn ileve sahip olan saray, birbirini takip

eder ekilde, ayn dorultuda ina edilen kaplar da, Edime ve Topkap Saray’nn kaplaryla benzemektedir.552

Koçu Topkap Saray’yla ilgili olarak,553 “Bab- Hümayun, (giri kaps) seher vaktinde günün ilk klaryla

açlyor ve gece yarsndan sonra kilitleniyordu. Divanda anlatacak bireyleri olanlar veya sarayn yönetimiyle

ii olanlar, veya saray ziyaretçileri kendilerini tanttkdan ve isteklerini açkladktan sonra Bab- Hümayun 'dan

geçebilirlerdi. Saraya gelen vezir ved devletli delegeler 1. avluya atlaryla geçerek, ikinci büyük kapya kadar

gidebildiklerini” belirtmektedir. Bununla balantl olarak, shak Paa Saray’nn I. avlusunda ticari sorunlarn

çözümlendii gibi, I. taçkap için olan açl eklinin de, Osmanl Saraylar’nn mevcut kurallaryla benzerlik

göstermektedir.554 Bir Osmanl Saraynda olmas gereken bütün birimleri bünyesinde barndran shak Paa Sa-

ray’nn I. avluya geçii salayan ana giri kaps ise, Selçuklu etkilerinin youn olarak hissedildii bir taçkap

olarak görmekteyiz. Adeta tümüyle Selçuklu Dönemi taçkaplarn yanstan antsal taçkap, da doru çknt

yapmakta olan Selçuklu kaplarnn boylarnda olup, ön yüz beden duvarndan yüksek tutularak süsleme unsuru,

taçkapda arlk noktasn oluturmaktadr.555
1. taçkap, yüksek pahl iç içe iki sivri kemer içerisinde, fazla de-

rin olmayan mukarnasl kavsaraya sahip olmasyla da, Konya Karatay Medresesi (1251) mukamasl kavsarasn-

da olduu gibi, daha yüzeysel bir görünüm ortaya çkmasyla, dik açl Selçuklu mukamaslarndan ayrt edilir.

Bu mukamasl kavsara ve Selçuklu Dönemi yaplarnda gördüümüz çift kuatma kemeri, îshak Paa Saray

taçkapsnda, Avrupa mimarlndan alnan yüksek kaideli sütuncelerle birlikte kullanlmtr.556 Ampir Dönem

Osmanl yaplarnda görülen, bei kuzey, bei güney tarafta olmak üzere toplam on adet gömme sütunlarla,

yatay silmelerle bölümlenerek cepheye dinamizm kazandrlmtr. Ayrca I. taçkapdan girildikten sonra sa iç

yanda duvara bitiik olarak ina edilen, klasik Türk çemeleri tarznda, saray çemesi bulunmaktadr. Günümü-

ze kadar ulaabilmi iki çemeden birisi olan bu çeme, Osmanl çeme mimarisinde “cephe çemeleri” grubu

içerisinde ele almak mümkündür.
557

Edime ve Topkap Saray’yla ayn ileve sahip olan I. avludan sonra, yüksek bir taçkap ile II. avluya ge-

çi salanmaktadr. I. taçkapdan kuruluu ve bezemesi açsndan farkllk gösteren II. taçkap, sivri kemerli ve

oldukça yüksek, iki katl özellie sahiptir. Genel özellikleri sebebiyle bu kap, Gotik üslubun arlkta olduu bir

taçkap olarak deerlendirilmesiyle birlikte,
558 bat etkisini tayor olsa dahi, form ve kütlesel anlamda yukarya

tarlm olmasyla, Selçuklu taçkaplar gelenei tarznda olduu ifade edilebilir.
559 Bezemelerle arlatrlma-

m olan bu antsal taçkapdan geçildikten sonra, I. avluda olduu gibi II. avlunun da, etraf “U” harfi eklinde

düzenlenmi, hizmetli odalar, selamlk, cami ve haremden oluan yap birimlerinden meydana gelmitir. Bu

birimler içerisinde, geleneksel Türk Saraylar planna uygun tarzda ina edilen, önemli devlet meselelerinin

görüüldüü, idari ilerin yürütüldüü560 divan salonu da, ilev bakmndan Topkap Saray’ndaki “Kubbe Alt
”

anlaynn küçük bir benzeri olarak kabul edilebilir.
561 Ayrca divan salonunun kuzeyinde bulunan odalar ise,

Topkap Saray’nda olduu gibi, gelen misafirlerin kalmas için
562 ina edilmi olan küçük boyutlu odalar ek-

551 Mahmut Akok, “Ar Doubayazt’da shak Paa Saray Röleve ve Mimarisi” Türk Arkeoloji Dergisi, S. X-II, Ankara, 1961, s. 30

552 Hamza Gündodu, Doubayazt shak Paa Saray, Ankara, 1991, s. 74
553 Enver R. Koçu, Topkap Saray, stanbul, 1943, s. 12-13; Yüksel Bingöl, shak Paa Saray, Ankara, 2008, s. 81-84

554 Yüksel Bingöl, Der shak Pascha Palast in Doubayazt am Berg Ararat, Berlin, 1982, s. 46

555
Zafer Bayburtluolu, “Anadolu Selçuklu Devri Büyük programl Yaplarnda ön Yüz Düzeni”, Vakflar Dergisi, S. XI, Ankara, 1976, s. 67-106

556 Yüksel Bingöl, shak Paa Saray, Ankara, 2008, s. 233
557 Yusuf Çetin, Tarihi Kalntlar Ve Kültürel Deerleri ile Ar, Ar, 2012, s. 73

558 Hamza Gündodu, Doubayazt shak Paa Saray, Ankara, 1 99 1 , s. 27
559 Yusuf Çetin, Tarihi Kalntlar Ve Kültürel Deerleri ile Ar, Ar, 20 1 2, s. 223

560 Mecdud Mansurolu, slam Ansiklopedisi

,

C. III, stanbul, 1977, s. 595
561 Zeki M. Sönmez, Ar-Doubayazt shak Paa Saray ve dr Kervansaray, Yaynlanmam Yüksek Lisans Tezi, stanbul, 1871, s. 45; Osman Rfat, Edirne

Saray, stanbul, 1957, s. 79-80
562

Yüksel Bingöl, shak Paa Saray, Ankara, 2008, s. 1 15
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linde düzenlenerek, ayn ilevi sürdürmektedir. II. avlunun güney cephesinde bulunan selamlk ksmnn dnda
yine II. avluda, selamlk duvaryla ayn hizada, iki bölümden meydana gelen cami bulunmaktadr. Kare planl

ve çift cidarl bir kubbe ile örtülü olan cami (harim) ile kuzeyde üzeri tonozla örtülü olan son cemaat yeri ya

da medrese olarak deerlendirebileceimiz bölüm yer alr. Souk iklimlerde, cami ve medresenin iç içe olmas

anlay, geleneksel bölge mimarisinde çok sk karlalan bir durum olmasyla beraber, Osmanl mimarisinde

görmediimiz bu özellik, Anadolu Selçuklu mimarisinin erken dönemlerine ait Kayseri Kölük Cami (1210) ile

Hac Klç Cami (1249), medrese, cami kompleksi anlaynda ele alman mimari yaplar benzer örnekler olarak

verilebilir.563

Deiik kubbe yapsyla da farkl anlayta gerçekletirilen caminin, yüksek kasnakl, ikin karnl kubbe

formu, Osmanl mimarisinde örneklerini göremeyeceimiz bir tarzda uygulama söz konusudur. ran ve Orta As-

ya’da yaygn olarak karmza çkan bu kubbe formunun en güzel örneklerini, XVI. yüzyl sonu Büyük Selçuklu

Dönemine ait, Ebül Fazl Türbesi ile Mihne Ebu Sait Türbesi’nde görmek mümkündür.564 Ayrca bu tür kubbe

anlay daha çok, Türkistan565
, Kahire

566 ve Tolunlu devri567 yaplarnda ina edilmitir. Sarayn, bulunduu

corafyayla özdeleen farkl bir mimari eleman da, caminin kuzey bat köesinde kübik bir kaideden yükselen,

iki farkl rengin alternatif ekilde enine çizgili olarak örülmesiyle oluturulan minaredir. Deiik yaplarda ben-

zerlerini görebileceimiz, bu tarzda alternatif ekilde renkli talarla yaplm minarelerden, Eski Van’da, Hüsrev

Paa Cami minaresi,Hns Ulu Cami minaresi,568 ve Diyarbakr çevresinde örneklerine rastladmz, Diyarbakr

Nebi Cami minaresini569
çizgili gövde açsndan örnek olarak verebiliriz. Ayrca shak Paa Saray Cami mina-

resinin, ekil bakmndan da Elbistan Ulu Cami’nin minaresiyle570 benzerlii de belirtilebilir.

Caminin güney cephesinde ise, sekizgen plana sahip on altgen yldz külahla kapatlan türbe, üst örtü-

sü bakmndan Osmanl türbe mimarisinden farkl anlayta ina edilmitir. ki katl olarak düzenlenmi türbe

de, geleneksel türbe mimarisi uygulamasnn dna çklarak, cenazelik ve gövde birbirinden uzaklatrlmak

suretiyle ina edilmi, bu anlaytaki benzer bir uygulama, Erzurum Emir Saltuk Kümbeti’nde görülmektedir.571

Ancak Emir Saltuk Kümbeti ’nden farkl olarak, shak Paa Saray Türbesi’nin gövde ksmnda bir mekan tasar-

mna yer verilmedii dikkat çeker. Ayn zamanda türbenin üst örtüsü bakmndan, bu tür krk korni hatl yldz
eklindeki külahn deiik örneklerini, Amasya Gök Medrese Türbesi’nde, (1266-1267) Divrii Ulu Cami’nde

(1228-1229) ve ran Burcu Ahencan Kümbeti’nde (XV. yüzyl) görmek mümkündür. Bu örnekler dnda, Kars

Ani’de bulunan Kzlar (Bekhentz) Manastr ile Ani Be Kilise’nin yldz eklindeki üst örtüsü de benzerlik

göstermektedir. Bununla beraber, türbenin sütunlar üzerinde yer alan konsol eklindeki ilaveler de tasarm ba-

kmndan, Diyarbakr Ulu Cami’nin, bat cephesi sütunlar ile benzerlik gösterir.
572

Sarayn II. avlusun da bulunan bu bölümler dnda, Türk Saray geleneine uygun olarak yaplm harem

bölümüne de önemli yer verilmitir. Topkap Saray’nda bulunan harem ksmna, dier bölümlerden ayr bir ka-

pyla girildii gibi, shak Paa Saray’nda bulunan harem bölümüne de antsal ve oldukça gösterili bir kapdan

geçilerek ulalmaktadr. Harem taçkapsn dier kaplardan ayrt edilebilir ekilde farkl klmak amacyla, kap

çevresinin her iki yan bo braklmayarak, silmelerin oluturmu olduu dikdörtgen niler içerisinde hayat aa-

563 Yusuf Çetin, Tarihi Kalntlar Ve Kültürel Deerleri ileAr

,

Ar, 2012, s. 224
564 Oktay Aslanapa, Türk Cumhuriyeti Mimarlk Abideleri , Ankara, 1996, s. 225-227
565 Celal Esad Arseven, Türk Sanat Tarihi, stanbul, 1954, s. 641; Yeni Rehber Ansiklopedisi, “ishak Paa Saray”, S. X, stanbul, 1993, s. 132
566 Türkiye'de VakfAbideleri ve Eski Eserler, C. I, Ankara, 1972, s. 191
567 Oktay Aslanapa, Türk Sanat, stanbul, 1984, s. 94-95
568 Rahmi Ünal, “Erzurum li Dahilindeki îslami Devir Antlar Üzerine Bir inceleme”, Edebiyat Fakültesi Aratrma Dersisi, S. VI, Erzurum, 1974, s. 84
569 Metin Sözen, Diyarbakr’da Türk Mimarisi, stanbul, 1986, s. 154
570 Oktay Aslanapa, Osmanl Devri Mimarisi, stanbul, 1986, s. 154; Hamza Gündodu, Dulkadrl Beylii Mimarisi, Ankara, 1986, s. 99-100
571 Haldun Özkan, “shak Paa Saray Türbesi Üzerindeki Bölgesel Etkiler”, Günein Doduu Yer: Doubayazt Sempozyumu, stanbul, 2004, s. 321

Haldun Özkan, shak Paa Saray Türbesi Üzerindeki Bölgesel Etkiler”, Günein Doduu Yer: Doubayazt Sempozyumu, stanbul, 2004, s. 323

216 DOUBAYAZIT SHAK PAA SARAYI MMAR ELEMANLARI VE SÜSLEMELER

c motiflerine yer verilmitir. Bu aaç motifinin, taçkapnn her iki yan yüzeyinde, ni içerisine yerletirilmi ol-

mas ve genel cephe düzenlenii açsndan, Erzurum Çifte Minareli Medrese cephe düzenini hatrlatr tarzdadr.

Ayrca taçkapnn iç yüzeyinde karlkl olarak yerletirilen selvi motifi, dikdörtgen kap açkln çevreleyen

geni bordür düzenlemesi ile bölgesel farkllklarn yansra Barok, Rokoko Dönem özellii yanstan süslemeler,

dou-bat sentezinin çok iyi bir örnei olarak karmza çkmaktadr.

Topkap Saray’nn harem bölümünde bulunan birimler ve bu birimlerin ilevleri açsndan benzeen s-

hak Paa Saray’nn harem bölümünde, Topkap Saray’nda olduu gibi mutfak, hamam, çok sayda harem

odalar, salon ve bahçe bulunmaktadr. Sarayn bu bölümünde bulunan birimlerden birisi olan muayede salonu

ise, birbirinden farkl dekoratif süslemeleri, renkli ta içilii, zengin kitabe ve kitabelikleriyle harem bölümü

içerisinde özel bir mekan olarak ina edildiini göstermektedir. levsel olarak, Topkap Saray ndaki Hiinkat

sofras” ile de kyaslanabilecei ifade edilen bölüm, hünkar sofras’nn duvarlarnda bulunan aynalar, padiah

adna yazlm yazlar gibi, shak Paa Saray salonunun iç cephesinde de, shak Paa ile ilgili beyitlerden oluan

kitabeler bulunmasyla, hünkar sofrasnn örnek alnd belirtilmektedir.
573 Buna karlk, Topkap Saray nn

haremindeki “Talk” denilen iç avlu, karlkl kaplar, duvarlarda derin olmayan dolap nileri ve renkli ta

döemelerinin ayrntlarna kadar shak Paa Saray salonuyla benzerlik gösterdii ifade edilmesi ile bu bö-

lümün mimari yapsyla (planlanmasyla) balantl olarak
“Harem iç avlusu kabul edilmesi gerekli olduu

belirtilmektedir.
575 Ayrca harem bölümü mimari elemanlarndan olan saray mutfa, Topkap Saray’nda bu-

lunan mutfaktan çok daha küçük boyutlarda ina edilerek, üzeri sekizgen gövdeli, piramidal külaha sahip ha-

valandrma menfezi ile örtülmütür. Bu örtü çeiti de, Ahlat, Bitlis, Erzurum ve Divrii olmak üzere, Selçuklu

Dönemi ’nde görülen kümbet formunun sade bir yansmas olarak karmza çkmaktadr.*

Harem bölümünde bulunan mimari birimlerden bir dieri ise saray hamamdr. Kuzey tarafta, salon ile

güney cephede mutfak arasndaki bolua, dou-bat dorultusunda yerletirilen hamam, soukluk, scaklk

ve külhan ksm olmak üzere üç bölümden meydana gelmektedir. Küçük boyutlarda uygulanan sarayn özel

hamam, soukluk, scaklk ve külhan bölümleriyle geleneksel Türk hamam mimarisine uygun tarzda planlan-

mtr. Klarn sert ve uzun geçtii bir bölgede ina edilen sarayda, stma sistemide ayr bir önem tamaktadr.

Bununla balantl olarak, küçük tutulan her bir oda, Topkap Saray’nda olduu gibi birer ocaa yer verilerek
577

stld belirtilmektedir. Buna karn tüm saray stabilmek için I. avluda bulunan ocak, (ateleme yeri) bu-

günkü kalorifer sistemine benzer bir tür merkezi stma sisteminin kurulmu olduunu göstermektedir.
578 Ancak

baz kaynaklarda sarayn her oda da bulunan klasik ocaklarla stldn, duvar ve döeme arasndan geçirilen

scak hava ile stma yönteminin (peç) burada uygulanmad belirtilirken
57

;

baz belgelerde ise ta duvarlarn

içerisinde bulunan boluklar ve bugün hala görülebilen, duvarlarda braklm kanallardan geçen pimi toprak-

tan borular kant göstererek, merkezi stma sisteminin kullanlm olduu ifade edilmektedir. Ayn zamanda

sarayda, dalardan getirilip depolanan sular pimi toprak borularla datan bir su tesisat da bulunmaktadr. 81

îshak Paa Saray, plan ve tek tek birimlerinin fonksiyonlar açsndan, Edime ve Topkap Saray ile

karlatrldnda, Osmanl saray geleneine uygun olarak ina edilmi olmasyla beraber, plan özellikleri

573 Yüksel Bingöl, shak Paa Saray, Ankara, 2008, s. 1 69

574 Hamza Gündodu, Doubayazt shak Paa Saray, Ankara, 1991, s. 51

575 Zeki Sönmez, “shak Paa Saray Üstüne Yeni Görüler-Yorumlar”, Türk Kültürü Aratrmalar, Prof. Dr. Oktay Aslanapa ya Armaan, S. XXXI/ 1-2, Ankara,

1995, s. 401-402
576 Yusuf Çetin, Tarihi Kalntlar ve Kültürel Deerleri ile Ar, Ar, 2012, s. 226

577
Halil Ethem, Topkap Saray, stanbul, 1931, s. 51

< <t
. . p o . , ,

578 Godfrey Goodvvin, A History ofOttoman Architecture, London, 1971, s. 405; Yeni Rehber Ansiklopedisi

,

ishak Paa Saray , S. X, stanbul, 1993, s. 135

579 Bülent Çetinor, “shak Paa Saray Doubayazt”, lgi Dergisi, S. 40, stanbul, 1984, s. 19

580 Nezih Bagelen, “shak Paa Saray”, Saray, S. III, stanbul, 1993, s. 55;Ar l Turizm Envanteri

,

Ar, 1997, s. 32; limizAr, sparta, 1968, s. 29; Yeni Rehber

Ansiklopedisi, “shak Paa Saray”, S. X, stanbul, 1993, s. 135

581 limizAr, sparta, 1968, s. 29
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açsndan da benzemektedir. Ayrca sarayda, her bir kapnn birbirinden zengin ve farkl bezemeleriyle dikkat

çekmesi açsndan Anadolu Selçuklu Dönemi, Divrii Ulu Cami ve Darüifa kompleksine benzer nitelikte ele

alnmtr. Bu kompleksin, camiye ait üç taçkaps ile Darüifa’ya ait taçkapsnn herbirinin, birbirinden ayr
tarzda ina edilmi olmas, tpk shak Paa Saray’nn taçkaplar gibi öncesi ve sonras olmayan uygulamalar
olarak kalmlardr.582 Sarayn, mimari açdan belli yaplarla benzerlii belirtilebilirken, kesin sonuçlara varla-

mayan yap dekorasyonu için belli bir dönemden bahsetmek oldukça zordur.

Ta,Ahap ve Kalem i Süslemeleri Açsndan shak Paa Saray

XVIII. yüzylda batyla girilen ilikiler sonucu, XVIII. ve XIX. yüzyl Osmanl yaplarnda, Avrupa Ba-
rok, Rokoko ve Ampir üslubunun etkileri görülmektedir.583 Türkler batdan gelen, farkl tarzda ki bu üslup

anlayn, kendi sanat zevkine göre yeniden ele alarak, yaplarn iç ved dekorasyonunda kullanmak suretiyle

özgün bir üslup ortaya koymulardr.584 Bu yllarda Avrupa sanat etkisi altnda ki Osmanl Sanat’nda yeni bir

dönemin balamasyla birlikte, shak Paa Saray Dou Anadolu bölgesinde ina edilen, kendine özgü üslubuyla

ayran farkl bir yap olarak karmza çkmaktadr. XVIII. yüzyl yaps olan sarayda, yapld dönem etkisiy-

le, barok, rokoko ve ampir üslubu etkilerinin görülmesinin yansra, bu etkiler Kafkasya ve ran etkileriyle yo-
rularak, eklektik bir yap dekorasyonunun gerçekletirilmesinde etkili olmutur. Ancak mimaride özellikle de,

taçkaplarn kuruluu ve bezemelerinde, geleneksel Selçuklu Sanat’nn etkileri, tüm yap birimlerinde görülen

motiflerin temelinde ve kompozisyonlarn düzenleniinde etkili olduu açkça anlalmaktadr. Bunun yansra
göz ard edilemeyecek dier bir hususda, sarayn yapmnda çalan usta grubunun, saray tasarlayan mimarn
ve yaptrann, bat ve dou kültürü ile sanatn çok iyi özümseyerek, saray üzerinde görülen süslemelerin ger-

çekletirilmesinde etkili olduudur. Özellikle yüksek kabartma olarak taa yontularak, k-gölge plastitesinin

youn olarak hissedildii bu süslemeler, Divrii Ulu Cami ve Darüifasna benzer anlayta olmasyla beraber,

Artuklu ta süslemeleriyle olan yaknl da ilgi çekicidir. Temelde Selçuklu ve Osmanl geleneine ball
devam eden saray da, Avrupa’dan gelen barok, rokoko ve ampir etkili süslemeler, stanbul yaplarnda gördü-

ümüz tarzdan çok daha farkl anlayta ele alnarak, geleneksel ve bölgesel özelliklerin çok iyi özümsenip, bir

bütün içerisinde eritilmesiyle, shak Paa Saray’na özgü tasarmlaryla farkllk gösteren mimari bir karakter

yaratlmtr. Böyle bir yapnn Osmanl Dönemi’nde bir daha yaplmam olmas, baka bir yerde de benzerle-

rine rastlanmamas açsndan, saray sanat tarihinde önemli bir yere sahiptir.

Zengin ve kendine has süslemeleriyle gösterili mimari yapya sahip olan sarayda, bezemeler daha çok
o çevredeki ta ocaklarndan getirilmi ve biçim verilmesi kolay olan yumuak ta üzerine yüksek kabartma

yontularak, yapnn bir çok yerinde dekoratif amaçl kullanlmtr. Ta kabartma süslemelerin sarayda youn
olarak kullanlmasnn yansra, malzemenin yapsyla da balantl olarak, orjinalliini koruyamayarak ulaabi-

len, günümüzde az da olsa kalem ii ve ahap süslemeler görülmektedir. Sarayn yalnzca selamlk odalarndan
birinin kuzeye bakan cephesinde, aadan yukarya doru insan, aslan ve kartal figürlerinden oluan dört sra
konsollar dnda, yapda bu güne ulaan baka ahap süslemeye rastlanmamaktadr. imdiye kadar Selçuklu ve

Osmanl yaplar da dahi olmak üzere, hiç bir yapda karlamadmz bir anlayta ele alnan bu konsollarn

tek örnek olarak karmza çkmas, süsleme açsndan ayr bir deer tamaktadr. Üç ayr figürün bir arada

kullanld süsleme de bulunan insan, aslan ve kartal figürlerinin farkl yaplarda, farkl ekillerde tek bala-
rna ele alnm örnekleriyle karlalmaktadr. Özellikle çörten olarak yaplarda görebildiimiz bu figürler,

” Hüseyin Yurtta, “Türk Saray Mimarisi çerisinde shak Paa Saray’nn Yeri”, Günein Doduu Yer : Doubayazt Sempozyumu, stanbul, 2004, s. 263
Semavi Eyce, XVIII. Yüzylda Türk Sanat ve Türk Mimarisinde Avrupa Neo-Klasik Üslubu”, Sanat Tarihi Yll, S. IX-X, stanbul 1981 s 163-164584 slam Ansiklopedisi

, C. V, stanbul, 1 992, s. 1 7 1 - 1 72
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ta malzeme ile ekillendirilmi formuyla kullanm alan bulmutur. Ancak, Konya Kalesi ndeki insan figürü,

Kayseri ç Kalesi’ndeki aslan figürü ve Erzurum Çifte Minareli Medrese (XIII. yüzyl sonu) taçkaps’ ndaki

kartal figürü, saraydaki figürlerle hala Türk Sanat’ndaki sembolik olarak ayn anlamlar tasalar dahi, stilize

edilerek kullanlmasndan dolay form olarak farkllk gösterir niteliktedir. Konsollarda üç boyutlu yontulan,

kartal ve aslan figürlerine, farkl yaplarn bezemelerinde sklkla karlalrken, yap süslemelerinde fazla yer

verilmeyen insan figürlerine, Karatay Han çörteni ile I. Keykavus ifahanesi ana eyvannda kadn ba olarak

rastlayabilmekteyiz.585 Bununla beraber insan figürünün, daha realist bir formda, ahap malzemeyle, heykel

tarznda yontularak ele aln ve ayrntlarnn ilenmi olmas, dier yaplarda görülen taa yontulmu insan

figürlerinden ayrmaktadr. Konsollarn, kendine özgü form ve tasarmlaryla ilintili olarak üç farkl figürün bir

arada kullanlmas, figür anlayna deiik bir yaklamn göstergesi olarak kabul edilebilir.

Sarayn kuzey cephesine hareketlilik kazandran dört sra ahap konsollar dnda, cami kubbesinin iç ks-

mnda bulunan kalem ii süslemeler de mekana estetik bir görünüm kazandrmaktadr. Günümüze kadar orjinal

ekliyle ulaamayan kalem ii süslemeler, aaç, çiçek ve bulut gibi nesnelerden oluan manzara resmiyle, cami

kubbesinin iç ksmn, bo yer kalmayacak ekilde doldurmaktadr. Ayn zamanda bu süslemeler, caminin kble

duvarnda bulunan arabesk panoda olduu gibi, bir merkezden çkarak güne nlarn hatrlatr biçimde, rad-

yal düzene göre ilenmitir. Canl renklere sahip naturalist tazdaki süslemelerden oluan bu bezemeler, dönem

etkisiyle üsluplaarak, farkl görünümde uygulanm olduu da dikkat çekmektedir. Bugün, saraydaki kalem ii

süslemeleri, bir tek caminin kubbesinin iç ksmnda sva üstüne yaplm olarak görmekteyiz. Oysa ki Charles

Texier, 1830 ylnda dou ve güneydou Anadolu’ya yapt gezi srasnda, îshak Paa Saray’na uram ve

“Description del’Armenie’la Perse et la Mesopatamie” adl kitabn da, konuk edildii kabul odalarn büyük

bir hayranlkla anlatarak, mineli komijlerden, renkli figürlerden ve özellikle de binlerce fantastik ku resminin

bulunduu tavanlardan bahsetmektedir.
586 eki Han Saray iç mekannda da, kalem ii olarak karlatmz,

renkli figürler ve ku tasfrleri, eki Han Saray’ndan yirmi iki yl sonra tamamlanm olan shak Paa Saray’n-

da, Texier tarafndan kalem ilerinin bu ekilde ifade edilmesiyle balantl olarak, saraydaki bezemelerin eki

Han Saray’ndan etkilenmi olma ihtimalini de düündürmektedir.587 Bununla balantl olarak, baz belge ve

seyahatnamelerden edinilen bilgiler nda, bugün var olmayan sarayn ikinci katna ait bölümlerinde, kalem

ii süslemelerin varlndan bahsedilirken, bugün için yanlzca cami kubbesinin iç ksmndaki kalem ii beze-

meler günümüze ulaabilmitir. Ahap ve kalem ii bezemeler de, bat etkisiyle süslemeye giren barok, rokoko

ve ampir üslup tarzlarnn hissedilmesinin yansra, bölgesel farkllklarla birlikte Türk Sanat na yabanc motif-

lerin etkisi de görülmektedir. Özellikle, Türk plastik sanatnn özelliklerini yanstan ahap konsollarda bölgesel

farkllklar kendini daha çok hissettirmektedir.

Sarayda görülen bezemeler de kullanlan ana malzemeleri, ta ve ahap olmak üzere iki bölüme ayrrken,

ta süslemeleri de kendi içerisinde, bitkisel, geometrik, sembolik anlaml motifler, kitabe ve kitabelikler, figürlü

kabartmalar ile mukamaslar olmak üzere alt ana grupta toplamak mümkündür. Bitkisel bezemeleri de ken-

di içerisinde, bordürler, panolar, madalyon, kabara ve gülbezek olmak üzere inceleyerek, Türk-slam süsleme

programnn temel motifleri olan kvrk dal, rumi, palmet ve lotus motifleri ile akantus, çiçek ve meyve motifleri

batl anlayla yüksek kabartma tekniinde, yapda kullanlm olduu görülür. Bu dorultuda Türk Sanat’nda

gördüümüz klasik anlamdaki bitkisel motifler çok farkl biçimlerde sarayn yapld dönem ile bölgesel farkl-

lklarn etkisiyle, fazlaca üsluplam biçimleri, hatta formundan farkl bir ekle girerek gerçek formunun bozul-

585 Semra Ögel, Anadolu’nun Selçuklu Çehresi , Ankara, 1994, s. 90-102

586
J. Laroche, “Le Chatcau d’ ishak Pasa”, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, S. 28/307, stanbul, 1970, s. 30

587 Serap Bulat, “eki Han Saray le shak Paa Saray Süslemelerinin Karlatrlmas”, The Journal of Academic Social Science, S. 7, 2014, s. 123
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masyla, sarayda süsleme unsuru olarak kullanlmtr. Türk slam Dönemi mimari bezemelerinin karakteristik

bir grubu olan sürekli kompozisyonlarda geometrik ve bitkisel motiflerin birarada kullanld, kendine özgü
bezemelerle karlalmaktadr. Buna örnek olarak, muayede salonunun bat kaps etrafn çevreleyen bordür
düzenlemesi verilebilir. Ayn motifin tekrar eklinde bir düzenlemenin gerçekletirildii süslemede,d ksmda
geometrik, iç ksmnda ise üsluplam rumi motifleri bir alttan bir üstten geçmek suretiyle birarada kullanlarak,

farkl bir bezemenin ortaya çkmas salanmtr. Bu bordürün benzer örneklerini, orta ksmdaki üsluplam
rumi motifi dnda, Ahlat mezartalar ve Türkmenistan’daki “Mashad- Mryan” caminin portalinde bordür

düzenlemesi olarak görmekteyiz. shak Paa saray’nda görülen bu bezeme dnda, yapnn iki farkl yerinde

ayn motifin kullanld dikkati çeker. Bu motiflerden birisi, kapal form özellii gösterir ekilde, selamlk ka-

ps üzerinde köelerde yer alan madalyon, dieri de sürekliliin sözkonusu olduu selamlk ksmnn II. avluya

bakan pencerelerin etrafn çevreleyen bordür düzenlemesidir. Her iki motifde temelde, sekiz kollu yldz eklin-

de ele alnarak iç ksm, dtaki forma uygun bir tarzda, birbirinin alt ve üstünden geçen girift üsluplam rumi

motifleriyle doldurulmutur. Bu tarzda içi dolgulanm sekiz kollu yldz eklinde ele alman motiflerin benzer

örneklerini, Beyehir Kubadabad Saray’nda (1236) birbirinden bamsz olarak ele alman çinilerde görmek
mümkündür. shak Paa Saray’ndaki bezemelerde, üsluplam ekliyle karmza çkan zengin çeitlemeleri-

nin bulunduu rumi motifleri dnda, yapda rumi kadar yaygn kullanm alan bulamayan, üsluplam palmet,

lotus ve akantus motifleriyle de karlalmaktadr.

Sarayn yapld yüzyl içerisinde Avrupa Sanat etkileri, bölgesel farkllklar ve yöresel sanatçlarn da
etkisiyle, klasik formlarn dna çklarak, üsluplam ekliyle karmza çkan motiflerin en dikkat çeken ör-

neklerden birisi, harem taçkapsnn mukamasl kavsarasnda yer almaktadr. Erzurum Çifte Minareli Medrese
(XIII. yüzyl sonu) ve ncir Han (1238-1239) taçkapsnda karlatmz klasik anlamdaki lotus formundan
çok daha farkl ekildeki bu bezeme, motifi taa uygulayan ustalarn bezemeyi aktar ekli ve sarayn yapld
dönem farkllklaryla balantl olarak, shak Paa Saray’na özgü üsluplam bir motif olarak görmek müm-
kündür. Saray dekorasyonunda ar stilizasyona urayarak ele alman akantus motiflerinin en güzel örneklerin-

den birisi, mihrap niini çevreleyen sivri kemer etrafnda bulunmaktadr. Birbirinin devam eklinde süreklilik

arzeden bu bordür düzenlemesinin alt ksmnda, yelpaze eklinde açlm üsluplam akantus yaprana yer

verilmitir. Barok üslup özellii gösteren, yelpaze eklinde açlm bu akantus yaprann yakn bir benzeri de,

Sivas Buruciye Medresesi (1271) ve Sultan Han (1229) taçkapsndaki sütun balklarnda görülmektedir. Cami-
nin dou cepheye bakand duvar üzerinde de, özgün tasarmyla ön plana çkan farkl bir bezeme bulunur. Üç
dilimli kemerlerden oluan bu sürekli kompozisyon düzenlemesi, Kordoba’da X. yüzyla ait bir eserde iki renkli

ta kullanmyla oluturulan üç dilimli kemerleri588 hatrlatr ekilde ele alnm olmasyla beraber, bu tarzda

duvar üzerinde kemer ve sütunlarla hareketlendirilmi yüzeylere. Ani Gregory Tiyran ve Ani Digor Be Kilise589

ile Ökvank Kilisesi’nde de590 rastlamak mümkündür.

Sarayda o bölgeye özgü tarzyla önem tayan, bordür düzenlemesinden birisini de muayede salonunun

bat kaps etrafnda görmekteyiz. Yüksek kabartma tarznda taa ilenen sarmak formundaki bu kompozis-
yonun dallar arasnda, üsluplam yaprak ve üzüm salkmna benzer motiflere yer verilmesiyle, o bölgede

yetien sebze ve meyvelerden etkilenilerek tasarlanm olabileceini ifade edebileceimiz, özgün bir bezeme
ortaya çkmtr. Sarmak eklindeki düzenlemenin içinden çkarak yükseldii vazo da, XVIII. yüzyl barok

Ronald Levvcock, “Architects, Craftsraen and Builders: Materials and Techniques”, Archtecture OfThe Islamc World, London 1996 s 127
J.M.Theny&P. Donabedian. Armenian Art, Nevv York. 1987, s. 486-488; Orhan Cezmi Tuncer, “Anadolu Türk Sanat, ve Yerli Kaynaklarla likiler Üzerine
Bir Deneme , Vakflar Dergisi, S. XI, Ankara, 1977, Res. 15-21
Haldun Özkan, Karma Planl Kiliselere Dou Anadolu’dan Bir örnek ökvank”. Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, S. III, Erzurum, 1977, s. 109
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üslup özellii gösteren Yeni Cami Sebili’nin aynalk tanda bulunan, ayakl ve tek kulplu vazo ile benzerlik

gösterir niteliktedir. Saray’da üsluplam bitkisel motiflerin yansra, tam olarak ne olduu anlalamayan mo-

tiflerle de karlamaktayz. Bu bezemelerden birisi, caminin güneyd cephesinde, pencere etrafn çevreleyen

bordür düzenlemesi olarak uygulanmtr. Baka bir yapda karlamadmz bir tarzda, üst üste bindirilmi

dikey formlardan oluan, istiridye yivlerini de hatrlatr yapya sahip bezeme, batllama dönemi çemelerinde

gördüümüz, istiridye yivlerinin stilize edilmi ekliyle karmza çkmaktadr. Selamlk kapsnn mukamasl

kavsaras altnda, yüksek plastik deere sahip farkl bir düzenlemede de, perde motifi olarak ifade edebilece-

imiz girland motifi, saraydaki yap dekorasyonunda farkl ve batl bir bezeme öesi olarak selamlk kapsna

hareketli bir görünüm kazandrmtr. Antik Yunan Sanat’ndan balayarak, geni kullanm alan bulan girland,

batllama etkisiyle yaplarda youn olarak kullanlmtr.591 XVIII. yüzyl yaps olan stanbul Fatih Cami nde

de, sarayn selamlk kapsnn mukamasl kavsarasnn altnda bulunan girland motifine benzeyen bir bezemeyi,

cami içerisinde kalem ii olarak görmek mümkündür.

Gösterili ve karmak yapya sahip, farkl bir kompozisyon düzenlemesini harem taçkapsnn etrafn

çevreleyen geni bordür düzenlemesi olarak görmekteyiz. En altta karlkl olarak birbirine bakan aslan kabart-

malarnn kuyruklar sarmak eklinde tüm kap etrafn dolaarak, aralarnda üsluplam bitkisel motiflerle

sürüp gitmektedir. Benzerlerini baka bir yapda görmediimiz bu bordür düzenlemesi, daha çok rokoko üslup

özellii göstermesiyle birlikte, Selçuklu motifleriyle de kaynatrlarak tek bana olgun bir sanat anlaynn ka-

zandrd söylenebilir. Yerel ustalar tarafnda ilendiini belirtebileceimiz bu geni bordür düzenlemesinde

görülen üsluplam çiçek motifleri, Hindistan bezemelerini de çartrr niteliktedir.
592 Ayrca Öney’in,593 hayat

aac olarak nitelendirdii bu bordür düzenlemesi, tatan çok ahap malzemeye yontulmu bezemelere benzer

biçimde ele alnyla, ince ince ileniiyle bizlere, Divrii Ulu Cami bezemelerini de hatrlatr tarzdadr.

Sarayda, bir çok mimari elemann beden duvarlarnda, cepheleri hareketlendiren bitkisel ya da bitkisel ge-

ometrik karakterli bordür düzenlemeleriyle oldukça sk karlamaktayz. Bunun yansra, kapal kompozisyon-

larla birlikte sonsuzluk prensibine göre kurgulanm panolara da yer verilmitir. Bunlardan birisi caminin kble

duvar üzerindeki kör pencere içerisinde bulunmaktadr. Sarayda bir baka benzerine rastlanmayan bu süsleme.

Erken slam Sanat’nda gördüümüz arabesk motifleri eklinde, alt kollu yldz ve bu yldzlarn oluumun-

dan kaynaklanan, aralardaki baklava tarzndaki formlardan olumaktadr. Bu ksmlarn içerisi de üsluplam

bitkisel motiflerle doldurulmutur. Bu anlayta ele alnan baka bir örnekle, Kars-Doubayazt-Batum yolu

üzerinde bulunan dr Kervansaray’nn (XIII. yüzyl) taçkapsnda karlamakla5 ’4 beraber, Ani yaptlarnda

da benzer örneklerini görmek mümkündür. Pano tarzndaki bezemeler içerisinde, en güzel ve etkili örneklerden

birisi caminin kble duvar üzerinde, ortadaki yuvarlak göbein etrafnda, güne nlar eklinde dalan bir

düzenlemeye sahip bezeme eklinde gerçekletirilmitir. Süsleme temelde, Selçuklu süsleme geleneine uygun

tarzda ele alnarak üsluplam rumi motifleri bezemenin temelini oluturmaktadr. Dikdörtgen pano, temelde

bir merkezden çkarak bitkisel bezemelerin birbirinin alt ve üstünden geçmesi suretiyle gittikçe genileyen

kompozisyon düzenlemesine sahip oluuyla, Sivas Buruciye (1271) taçkaps ile Divrii Ulu Cami (1228-1229)

taçkapsndaki süslemeyle benzerlik gösterir niteliktedir. Saray’da, pano anlaynda ele alnan farkl bir bezeme

örneini, II. taçkapnn bask kemerli kaps üzerinde yer alan balkonun alt ksmnda görmekteyiz. Bat etkisiyle

XVIII. yüzyl yaplarnda sklkla karlatmz “S” ve “C” kvrmlarnn bezemenin temelini oluturduu

591 Eczacba Sanct Ansiklopedisi, “Girland , C. II, stanbul, 1997, s. 684

592 Yüksel Bingöl, Der ishak Pascha Palast in Doubayazt am BergArarat, Berlin, 1982, s. 1 15

593 Gönül Öney, “Anadolu Selçuklu Sanatnda Hayat Aac Motifi”, Belleten, C. XXXII, Ankara, 1968, s. 25-50

594 H. Rahmi, Ünal, “dr Yaknlarnda Bir Selçuklu Han ve Doubayazt-Batum Kervanyolu Hakknda Notlar”, Sanat Tarihi Yll, stanbul, 1970, s. 1 1-13
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gibi, üsluplam rum motiflerine de yer verilerek kompozisyon tamamlanmtr. Rokoko üslup özellii gös-
teren panoya bir bütün olarak bakldnda o dönemin hal desenleri595 ile klasik dönem cilt kapa süsleme-
ciliinde-16 yaygn olarak kullanlan motiflerden etkilenildii açkça anlalmaktadr. Bu balamda da, shak
Paa nn o dönemde, en önemli hal yapm merkezlerinden Kafkasya ve Azerbaycan arasndaki ticari hareketi
denetledii, Tiflis’in de en önemli hal pazarlarndan biri olduu düünülürse, bu süslemenin hal desenleriyle
balants anlalmaktadr. Dikdörtgen form esas alnarak yaplm bir baka pano da selamlk kaps üzerinde
bulunmaktadr. Ortada rozet eklinde bir motif ve bunun her iki yannda iç içe geçmi iki daire formunun iç ks-
mnda, üsluplam rumi motifleriyle süslemenin temeli oluturulmutur. Baka bir yapda benzer örnekleriyle

karlaamadmz kalabalk yapraklar içerisinde tezhip sanatnda kullanlan “Penç” motifi tarznda597 küçük
bir çiçek yerletirilerek, bezemede bölgesel farkllklar ya da motifi taa yontan ustalarn hayal gücüne, bitkileri

stilize etme yeteneine bal olarak farkl bir bezeme anlaynn ortaya çkt izlenmektedir.

Sarayda bezeme öesi olarak, madalyonlara ve gülbezeklere de yer verilmitir. Bunlarn en güzel örnek-
lerinden birisi de, cami iç mekannda köelere yerletirilmi süsleme olarak görülmektedir. Birbiriyle balantl
iç içe geçen dairelerin üçgen bir form içerisine alnmasyla oluturulan bu bezeme, barok üslup özellii gös-
termesinin yansra bölgesel farkllklarn da, süslemede etkili olduunu ifade edebiliriz. Sarayda taa ilenen
üsluplam çiçek motifleri, Doubayazt’ta yetien çiçek türlerinden yola çklarak uygulanmasyla598

birlikte,

camide bulunan iç içe geçmi dairelerin her birinin içine kompoze edilen üsluplam çiçek motifleri de bununla
balantl olarak, bu bölgede yetien naturalist çiçeklerden etkilenerek yaplm olduunu belirtebiliriz.

shak Paa Saray ’nda, cami kble duvar üzerinde bulunan pencere alnlklarnda hilal eklinde sonlanan
kandil motifine yer verilmitir. Allah’n nuruyla özdeletirilen kandil motifinin içerisinde, gövdesi ikin bir

vazodan çkarak yükselen, üsluplam bitkisel motifler görülür. Artuklu devri yaplarnda yaygn ekilde kul-

lanm alan bulan kandil motifinin, iç ksmnn dolgulanm olmas ile üst ksmnda hilal motifine yer verilmesi

açsndan, saraydaki kandil motifi, Mardin Ulu Cami (1176) minaresinde, Er-Rzk Cami (1409) minaresinde ve
Hoap Kalesi’nde (1649) yer alan damla motifiyle benzerlik göstermektedir.

Farkl ekilde ele alnan baka bir bezeme de muayede salonunun bat kaps üzerinde bulunmaktadr. Biri

küçük olmak üzere, dört halkann birbiri içerisine geçmesiyle oluan bu motifin iç ksmnda, sarayn bulunduu
bölge farkllklarndan ve ta ustalarnn kendinden bireyler katarak motifi taa aktarma yeteneinden kaynak-
landn belirtebileceimiz inci dizileri ya da üzüm taneleri eklinde tasarlanm olan, ar derecede üslupla-m rumi motifleri bulunmaktadr. Birbiri içerisine geçen halkalarn bir benzer örneini de Divrii Ulu Cami
(1228-1229) bat kaps üzerinde bulunan büyük bir yuvarlak içerisine alnm süsleme olarak görmekteyiz.
Ayn ekilde ele alnan bir baka örnekle de. Kayseri Sahip Ata Medresesi (1267-1268) taçkapsnda karlarz.

Selamlk giriinin mukamasl kavsaras altnda da kapal kompozisyon özellii gösteren deiik bir süs-

leme daha yer alr. Üçgen form içerisine kabartma olarak ilenen bu motif, birbirinin alt ve üstünden geçen krk
hatl çizgilerin rumi motifine dönümesiyle meydana gelmitir. Bu motif ayn zamanda Cizre Ulu Cami (XIII.

yüzyl) tunç kap tokma üzerinde bulunan, hayvansal motiflerin oluturduu kompozisyonla benzerlik göster-

mesi açsndan oldukça ilginçtir.

Sarayn, II. taçkapsnda, selamlk taçkapsnda, cami iç mekannda, cami mihrap niinin iki yan köe
paye balklar üzerinde, harem taçkapsnda ve türbenin yüzeyinde yedi kez tekrarlanmak suretiyle kullanlm

v p‘
ovann ‘ Curatola, Türkiye : Selçuklulardan Osmanllara Sanat, Çeviren, K. Atakay, stanbul, 2010, s. 255-256M6

*nci AYan Bir°l & Çiçek Derman, Türk Teyzini Sanatlarnda Motifler, stanbul, 1991, s. 47-51
nci Ayan Birol & Çiçek Derman, Türk Tezyini Sanatlartnda Motifler, stanbul, 1991, s. 47-51

598 Cod irey Goodvvin, A History ofOttoman Archtecture, London, 1 97 1 , s. 407-408
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olan sembolik anlaml süslemeler, sembolik anlam açsndan Türk slam Sanat ndaki genel anlamndan uzak-

lamam olmasna ramen, ar derecede üsluplam ekliyle yapda kullanm alan bulmutur. Sembolik an-

laml bu motifler içerisinde, neredeyse duvardan bamsz biçimde, üç boyutlu olarak ele alnarak daha detayc

yontuluuyla ön plana çkan aaç motifini, harem taçkapsnn II. avluya bakan cephenin yan duvarlarnda gör-

mekteyiz. Türü tam olarak anlalamayan bu aaç motifi, dou ile bat sentezinin çok iyi bir örnei olarak kar-

mza çkmaktadr. Selçuklu, barok, rokoko ve bölgesel farkllklarn etkisiyle oluturulan aaç motifi, eklektik

yapya sahip bezeme olarak, yapda dekoratif amaçl kullanlmtr. Yüksek plastik deere sahip aaç motifinin,

silmelerle yükselen ksm üzerinde, palmiye yapraklarn hatrlatr tarzda motifler, birbiri üzerine bindirilmi

ekilde gövdeyi sarmaktadr. Aaç gövdesini oluturan palmiye yapraklar formuyla yaknlk gösterdiini ifade

edebileceimiz örnei, Erzurum Çifte Minareli Medrese’nin taçkapsnda bulunan aaç motifi olarak belirte-

bileceimiz gibi her iki yapnn yakn bölgelerde bulunmas açsndan da bezeme formlarn badatrabiliriz.

Ayrca aacn gövdesinin alt ksmnda salkm eklinde aaya doru sarkan motiflerin bir benzeri de, Tophane

Nusretiye Cami (1823-1826) minberinde görülmektedir. Farkl anlayla ele alnan baka bir aaç motifine, tür-

benin üst yan yüzeylerinde ki niler içerisine yerletirilmi olarak karlarz. Yüksek kabartma olarak ilenen

bu aaç motifinin formunda ve üsluplam çiçek motiflerinde, bölgesel farkllklarn etkisiyle birlikte barok

üslup özellii de gösteren motif, XVIII. yüzyl stanbul çemelerinde görülen vazodan çkan motifleri hatrlatr

tarzda, yuvarlak forma sahip vazodan çkarak yükselmektedir. Ayn tarzda barok üslup özellii göstererek ayakl

vazodan yükselen dier bir aaç motifi de, selamlk kapsnn iç yüzeyinde bulunmaktadr. Dallarnn uçlarnda

aaya sarkan, çilee benzer motife yer verilmesiyle, dier aaç motiflerinden ayrarak, k-gölge plastitesiyle

etkili bir görsellie kavuan bezeme, taa yüksek kabartma olarak yontulmutur. Bölgesel farkllklar ve motifi

taa uygulayan ustalarn hayal gücüyle oluturulan özgün tasarmyla, plastik deere sahip aaç motifi, selamlk

kapsna farkl bir görünüm kazandrmtr. Çilek ya da üzüm salkmna benzer motiflerin en erken örnekleri-

ni, Erken slam Sanat’nn oluumu srasnda ina edilen, Kubbetü’s Sahra (687-691), Kayrevan eydi Ukba

(670-726) Cami’lerinde grift kvrk dal ve yapraklar arasnda, aaya doru sarkan üzüm salkmlar eklinde

görülebilecei gibi, znik’te XVIII. yüzyla ait bir mezarta üzerindeki motif de, sarayda görülen süslemeye

benzer bir örnek olarak deerlendirilebilir. Sarayda, dallarnn uçlarnda nar meyvesi görülen aaç motiflerine

de rastlanmaktadr. Bunlardan biri, harem taçkapsn çevreleyen geni bordür düzenlemesinin aralarna, minya-

tür bir aaç görünümünde yerletirilmi hayat aac motifi, dieri de mihrap niinin iki yan köe paye balklar

üzerindeki küçük boyutlu aaç motifidir. Her iki aacn, baz dallarnn uçlarnda, cennet sembolü saylan nar

motiflerine ve üç parçal yapraklara yer verilmitir. Bu yanyla da, Azerbaycan eki Han Saray nda daha büyük

boyutlarda, kalem ii olarak ele alnan ve dallarnda nar meyvesi bulunan, naturalist anlaytaki aaç motifleri,

shak Paa Saray’nda bulunan aaç motifleriyle yaknlk gösterir anlayta olduunu ifade edebiliriz.

Sarayn, II. taçkapsnn I. avluya bakan pahlanm yan yüzeylerinde ve harem taçkapsnn iç yüzeyinde

karlkl olarak yerletirilmi selvi motiflerine de yer verildii görülür. Her iki selvi motifi, form olarak Türk

Sanat’nn tezyinat geleneinde karlatmz motifler olmasna karn, burada kendi yapsn kaybederek ek-

lektik bir özellik gösteren yapnn bütünlüüyle uyum salar ekilde, farkl corafyalarn da etkisiyle, kendine

özgü bir tasarm yanstmaktadr. Her iki selvi motifinin gövdesini, sarmak biçiminde bir süslemenin dolana-

rak yükselmesi, aralarda kalan boluklarn naturalist ve üsluplam motiflerle tasarlanmas ile konik formdaki

gövdenin yana yatk tepeyle son bulmas açsndan, bir XVIII. yüzyl yaps olan eki Han Saray, iç mekannda

ki kalem ii selvi motiflerinin, saraydaki selvi motifleriyle benzerlik göstermi olduunu ifade edebiliriz.

shak Paa Saray’nda, zengin bitkisel karakterli ve sembolik anlaml süslemeler dnda, farkl biçimlerde

ele alnan, ancak bitkisel motifler kadar zengin bir dekorasyona sahip olmayan geometrik motifler, sarayn farkl
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yerlerinde daha çok bordür düzenlemesi ve sütun kaidelerinde kullanm alan bulmutur. Örneklerine baka
yerde rastlayamayacamz tarzda ilenmi farkl bir motifi, selamlk ksmnn güney cephesindeki pencerelerin

etrafn çevreleyen bordür düzenlemesi olarak görmekteyiz. Bu süsleme kua, form olarak daha çok Endülüs

Emevi Sanat’nda gördüümüz üç dilimli kemerleri hatrlatr tarzda ele alnmtr.

Dekoratif unsur olarak sarayda, çok sayda kitabe ve kitabeliklere de yer verilmitir. Bu süslemelerin

kurgulannda, bitkisel ve geometrik bezemeler de gördüümüz barok, rokoko ve ampir üslubunun yansra,

bölgesel farkllklarn da etkili olduu anlalmaktadr. Ayn zamanda muayede salonundaki kitabeler de, shak
Paa ile ilgili sözlerin bulunmas açsndan, Topkap Saray’ndaki “Hünkar sofras” nda yer alan kitabelerle

benzerlik gösterir niteliktedir.599

Sarayda kullanlan dier motifler gibi monotonluu bozarak, yüzeylere hareketlilik katmak amacyla de-

koratif amaçl dier bir süsleme örneini de mukamaslar oluturmaktadr. Yapda dikkat çeken mukarnaslardan

birisiyle I. taçkapda karlamaktayz. Sarayn tümünde olduu gibi I. taçkapda da barok, rokoko ve ampir

arlkl süslemelere yer verilirken, mukamaslarm özde Selçuklu tarznda ele alnmasyla beraber, kurulu ba-

kmndan eklektik özellie sahip olmas bir farkllk olarak karmza çkar. Ayrca Selçuklu geleneine uygun

anlayta ilenen mukamaslar, yüzeysel biçimde ele alnmasyla Konya Karatay Medresesi (1251) taçkapsnda

olduu gibi bir görünüme sahiptir. Kendine özgü tarzda motifleri ile saraydaki bezemelerle özdeleen harem

taçkapsndaki mukamasl kavsara ise, en üst ksmda tamamen açm naturalist bir çiçek motifi dnda, be
sra birbirinden farkl motiflerle oluturulmutur. Bir baka örneine, Türk Sanat çevrelerinde rastlanmayan bu

motifler de, batllama etkisi görülmesinin yansra, daha çok bölgesel tercihlerin arlkta olduu dikkat çeker.

Ik-gölge plastitesiyle etkili görünüme sahip olan, Kafkas etkisinin de hissedildii600 bu mukamasl kavsara,

tamamen eklektik özellie sahip kavsara olarak deerlendirilebilir. Farkl anlaytaki tasarmyla estetik görü-

nüme sahip baka bir mukamasl kavsara ile mihrap niinde karlamaktayz. Yüzeysel formda mukamas sra-

larna sahip bu kavsara da, mukamas yuvalarnn iç ksm üsluplam bitkisel karakterli motiflerin kullanmyla

gerçekletirilmitir. Türk Sanat’na özgü formlar tamasyla birlikte kavsarada, batllama dönemi etkileride

açkça görülmektedir. Özellikle, mukamasl kavsarann alt ksmndaki üsluplam bitkisel karakterli motifler,

batllama dönemi mihraplarnda görülen kalabalk kompozisyonlara benzer özellik gösterir niteliktedir. 601 Bu-

nunla beraber muayede salonunun sütun balklarna sanatsal karakter kazandran mukamasl balklar, salona

farkl bir yaklam getirerek, estetik görsellik katmaktadr. Sekiz köeli sütunlar üzerinde yer alan mukamas-
I balklarda, çeitli üsluplam bitkisel motiflere yer verilerek, balklara plastik açdan etkili bir görünüm

kazandrlmtr. Türk Sanat’nda gördüümüz mukamasl sütun balklarndan farkl anlaytaki formlaryla

benzer örneklerine pek fazla rastlayamadmz bu mukamaslar bir tek, Krm Solhat’ta bulunan Özbek Han
Cami’nde görmek mümkündür.602

shak Paa Saray’nda, üsluplam bitkisel motifler, geometrik motifler, sembolik anlaml motifler, kitabe

ve kitabelikler ile mukamasl süslemeler kadar yapda kullanm alan bulamayan figürlü süslemeleri, yalnzca

ta malzeme kullanmyla gerçekletirilen, harem taçkapsnda karlkl bakar ekilde yerletirilmi aslan fi-

gürü ile harem taçkapsmn II. avluya bakan cephesinin her iki yannda aaç motifi içerisindeki kartal figürü

olarak görmekteyiz. Bu süslemelerden de en önemlisi, harem taçkapsnda karlkl birbirine bakar vaziyette

duran ve OrtaAsya Hayvan Üslubu özelliklerine uygun, ilerler durumda ön ayaklarndan birini kaldrarak arma603

599 Yüksel Bingöl, Der ishak Pascha Palast in Doubayazt am Berg Ararat, Berlin, 1 982, s. 1 1 7, 1 1

8

600 Yüksel Bingöl, Der ishak Pascha Palast in Doubayazt am Berg Ararat, Berlin, 1 982, s. 111-112
601 Hamza Gündodu, Doubayazt shak Paa Saray , Ankara, 1 99 1 , s. 54
602 Hamza Gündodu, Doubayazt shak Paa Saray , Ankara, 1 99 1 , s. 52
603 Hamza Gündodu, Doubayazt shak Paa Saray , Ankara, 1 99 1 , s. 49
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vaziyetli betimlenen aslan figürüdür. Bezemeler arasnda ön plana çkan aslan figürü, Selçuklu Dönemi yap-

larnda karlatmz aslan figürlerinden daha gerçekçi anlayta ele alnyla farkllk göstermektedir. Vücut

hatlarnn ayrntl ekilde verildii aslann, kulaklar, gözleri, yeleleri ve ayaklarnn da belirgin ekilde yon-

tulmasyla, daha naturalist bir anlatm gerçekletirilmitir. lerler vaziyette tek ayan kaldrmas, ba gövdesi

ile birlikte profilden yaplm olmasyla, II. Gyaseddin Keyhusrev’in armal gümü paras üzerinde, ncir Han

taçkapsnda (1238-1239) ve Erzurum Yakutiye Medresesi (1310) taçkapsnda bulunan aslan figürleriyle ben-

zerlik gösterir niteliktedir. Harem taçkapsnda ki aslann farkl anlaytaki vücut formu, hareketi ile realist anla-

tm, Selçuklu gelenei dnda, ran etkisinin de bu figürde etkili olduunu düündürmektedir. Ayrca, Tirmiz

Saray’nda (XI-XII. yüzyl) bulunan alç süslemelerden birisinde, ilerler vaziyette tek ayan kaldrm figürle,

shak Paa Saray’nda ta kabartma olarak yaplan aslan figürünün yaknlk gösterdini de ifade edebiliriz. Sa-

rayda aslan figürü dnda dier figürlü bezeme örnei olarak kartal figürünü görmekteyiz.Aacn gövdesindeki

geçme motifleri arasna yerletirilen kartal figürü, Selçuklu Dönemi yaplarnda skça karlatmz çift bal

kartallardan farkl olarak, tek bal ve ba gövde ile birlikte cepheden ele alnarak taa küçük boyutlu yontul-

mutur. Arma tarznda ele alndn belirtebileceimiz, iki yana açk kanatlaryla hakim durutaki kartal figü-

rünün bir benzerini, Sivas Gök Medrese (1271) taçkaps ile Kubadabad Saray (1236) çinilerinde görmekteyiz.

Sanat tarihinde önemli konuma sahip olan sarayda, plastik açdan da ayrcalk gösteren, birbirinden farkl

yaklak 110 motif, yapld dönem etkisiyle birlikte, üsluplam olarak kullanlm olmasnn yansra, böl-

gesel farkllklarn da yap dekorasyonuna etkisiyle, zengin bezemelerin ortaya çkmasnda etken olmutur. Bu

farkllklarla birlikte, deiik bölgelerden gelerek, antiyede çalan ta ustalar da önem tamaktadr. Birbirin-

den farkl ta süslemelerin gerçekletirilmesini ve yap ta olarak inaatte kullanlacak ta bloklarn oluturul-

masn salayan ta ustalar, ta yontarken her tan bir kenarna, kendine, aileye ya da bulunduu gruba özgü,

küçük bir iaret koyarak, bu tan sorumluluunu aldn belirtmektedir. Daha çok, erken dönem Anadolu-Türk

mimarlnda skça rastlanan bu taç iaretlerine, Osmanl Dönemi yaplarnda neredeyse hiç rastlanmad

görülür.

Anadolu Selçuklu Dönemi kervansaraylar da dahil olmak üzere, shak Paa Saray’nda görülen taç

markalar younluu baka yaplarda görülmedii gibi, XVIII. yüzyl içerisinde baka yaplarn cephelerinde

iaretlerin görülmemesiyle de saray, önemli bir yere sahiptir. Mimarisi, bezemeleri ve ta bloklar üzerine kaz-

nan taç markalaryla ön plana çkan sarayda, 1977-1987 yllar arasnda Bingöl 605 tarafndan yaplan inceleme

ve aratrmalarda, farkl taç iaretlerinin says 124 olarak belirtilmiken, bu say tarafmdan yaplan detayl bir

inceleme ve aratrma sonucunda, 34 adet daha farkl taç iareti belirlenerek, toplam 1 58 adet deiik taç ia-

reti tespit edilmitir. Bu balamda da sarayn inasnda, kalabalk ta ustas veya grubunun çalt bir gösterge

olarak deerlendirilebilir. Bulunduu corafi bölgenin iklim artlarnn sert olduu göz önünde bulunduruldu-

unda, kalabalk bir usta grubunun antiyelerde ksa süreli youn çalmalarla, inaat tamamlam olduklarn

ifade edebiliriz. Sarayn genelinde homojen bir dalm göstermeyen taç markalarnn aynlar, yapnn farkl

yerlerinde bulunduu tespit edilmi olup bu da taçnn, yapnn sadece belli bir bölümünde çalmadn gös-

termektedir. Bölgesel farkllklarn ve yöresel ustalarn, sarayn bezemelerinde etkili olduunu ifade edebilece-

imiz gibi, derinlikleri yaklak birbirleriyle ayn olmasna karn, boyutlar arasnda farkllk görülen taç ia-

retlerine, sarayla ayn döneme tarihlenen baka bir yapy örnek veremezken, Anadolu Selçuklu Dönemi, Sultan

Han (
A.ffi.z.T.E.h.O.d ), Evdir Han ( T. l.A.O.d.#.X ), Krkgöz Han (

BE ), Karatay Han (
T. Z.H.£

), Azkara

604 Yüksel Bingöl, Der ishak Pascha Palast in Doubayazt am Berg Ararat, Berlin, 1982, s. 1 1

5

405 Yüksel Bingöl, shak Paa Sarayt ,
Ankara, 2008, s. 44
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Han ( X. X . h. A.Y.Z.T 4> ), Alay Han (X.Z
) ve Tercan Mama Hatun Külliyesi’nde (d,E,X,Z,H

), kesme ta bloklar

üzerinde, sarayla ortak olan iaretlere rastlanmaktadr. Ayrca Cunni Maaras ( Y. T.Z.? ) ve Ahlat Abideleri’nde

de (A .Y.E.Z.h
) bulunan iaretlerin aynlarnn, shak Paa Saray’nda kullanlm olduu dikkat çekmektedir.

Gerek kurala bal olmayan konumlar, gerekse deiikk durumlar ile çou kez zor farkedilebilen iaretlerin

bir ksm gözden kaçarak tespit edilememi olabilecei gibi restorasyonlar srasnda ta yüzeylerin zarar görmü
olmas, sarayda tespit edilemeyen baka taç iaretlerinin bulunabileceini de düündürmektedir.

Sarayda, malzeme farkllklarnn yansra biçim olarak da birbirinden farkl bir çok motif bir arada kul-

lanlarak zengin bir dekorasyonun oluumu gerçekletirilmitir. Baka bir yerde benzerlerini göremiyeceimiz

zengin dekorasyona sahip bu sarayda, birbirinden farkl üslup özellikleri bir arada yorularak, shak Paa Sara-

y’na özgü ve onunla bütünleen bir bezemenin ortaya çkt görülür. Sarayn, XVIII. yüzyl içerisinde yapl-

m olmasndan dolay, süsleme açsndan sadece barok, rokoko ve ampir üslup özellikleri gösteriyor ifadesini

kulanmak yetersizdir. Sarayda, Selçuklu ve Osmanl geleneine bal kalnmakla birlikte Gürcü, Kafkas ve ran

Sanat’nn üslup özelliklerinin hissedilmesi ile farkl bölgelerden gelen ustalarn yöresel etkileri, bir arada eriti-

lerek baka bir yapda karlaamayacamz farkl anlaytaki motiflerin ortaya çkt görülür.
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SONUÇ

XVIII. yüzyl Osmanl dönemi yaps olan shak Paa Saray, eski Doubayazt ehrinin ortasnda, ehre

hakim yüksek bir kaya üzerinde, uzaklardan dahi etkili görünümünü kaybetmeyen görkemli bir yap olarak

günümüze kadar ulaabilmitir.

Geleneksel Türk-slam Sanat, yaam biçimine uygun olarak ina edilen, yüksek duvarlarla çevrilerek

adeta kale gibi bir yapya sahip saray, her türlü ihtiyacn giderilmesine yönelik birimleriyle ve youn süsle-

meleriyle görkemli görünüme sahiptir. Saray, bulunduu bölge ve merkezdeki yönetime kar güçlü görünmek

düüncesiyle. Ortaça atolarna benzer anlayla ina edilmitir.

Baz bölümleriyle iki, bodrum katyla birlikte baz bölümleri üç katl, iki avlu etrafnda oluturulan bi-

rimleri ile harem bölümünden oluan saray, merkezi saraylardan çok uzaklarda ina edilmi olmasna karn

plan açsndan, Topkap Saray ve Edime Saray’nn plan özellikleri uygulanarak gerçekletirilmi olmasnn

yansra, birimlerin tek tek düzenlenii, (divan salonu, selamlk, harem) ile ilevsellii açsndan da paralellik

göstermektedir. Ayn zamanda Anadolu öncesi Türk Saraylar’nn geleneksel plan düzenini de tekrarlamaktadr.

XVIII. yüzyl Osmanl Dönemi’nde, mimari alanda ortaya çkan deiim anlayna uygun ekilde ina

edilen shak Paa Saray, temelde Türk Saraylar geleneine uygun tarzda gerçekletirilmi olmasyla birlikte

yap dekorasyonunda, Türk Sanatna özgü motiflerin kullanlmasyla beraber bölgesel farkllklarn da etki-

si altnda kalmtr. Bununla birlikte yerel özellikler, Gürcü, Kafkas, ran sanat ve bat etkileriyle gelen ba-

rok, rokoko, ampir üsluplarna özgü formlarn baarl bir sentezi gerçekletirilerek, bezemede etkili olduu

görülmektedir. Süslemelerde gözard edemeyeceimiz dier bir konu da yapnn inasnda, süslemelerin taa

uygulanmasnda çalan usta grubunun, kendi kültür ve estetik zevkini motiflere katmasyla birlikte bir çok ya-

plarda çalm, deneyimli zengin bir grup olmas, saray tasarlayan mimarn, yaptrann, dou ile bat sanatn

çok iyi tanyp özümsemesiyle balantl olarak, mimari bezemelerde farkl bir tarzn ortaya çkmasnda, etkili

olduunu ifade edebiliriz. Bununla ilintili olarak farkl üslup özelliklerini bünyesinde barndran saray, zengin
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süsleme çeitlemeleriyle genel anlamda eklektik bir zevkin ürünüdür. Saraydaki bezemelerin arlkl olarak ta

malzeme kullanlarak oluturulmasnn yansra ahap ve kalem ii süslemeler de yapda dekoratif amaçl kulla-

nlmtr. Özellikle de baka yaplarda karlaamadmz konsollar, saray bezemesine farkl bir anlam katarak,

sarayn dier yaplardan farklln da vurgulamaktadr.

shak Paa Saray’nda bulunan süslemeler, tek tek ele alnarak ayrntl bir ekilde incelendiinde, her bir

motifin kendi içerisinde tutarl ve dier bir motif ile benzerlii bulunmad görülür. Formlar ve malzemeleri

açsndan belirli bir düzen içerisinde snflamaya gidilerek, bitkisel, geometrik, sembolik anlaml motifler, kitabe

ve kitabelikler, figürlü kabartmalar, mukamaslar ile ahap ve kalem ii süslemeler olmak üzere, sekiz ana balk
altnda ele alnp incelenmitir. Yüzeyleri hareketlendirmek amacyla kullanlan birbirinden farkl süslemeler,

sarayn yapld yllarda görülen batllama dönemi etkisiyle, XVIII. yüzyl stanbul yaplarnda karlat-
mz bezemelerden farkl anlayta ele alnmtr. Bu farkllklarla birlikte sarayn bulunduu corafya, gelenek-

sel ve bölgesel özellikler ile saray tasarlayan mimarn da etkili olabileceini söyleyebileceimiz nedenlerden

dolay, birbirinden farkl üslup özellikleri bir arada yorularak, shak Paa Saray’na özgü bir bezemenin oluu-

mu gerçekletirilmitir.

Ta süslemelerde youn olarak karlatmz rumi, palmet, lotus, akantus, kvrk dal, çiçek ve meyve

motifleri de, klasik anlamndaki formundan çkarak, üsluplam ekliyle kullanm alan bulmutur. Bu bezeme-

lerin dnda sarayda, ilgi çeken dier bir motif türü de figürlü süslemelerdir. Osmanl Sanat yap dekorasyon-

larnda görmediimiz ancak, Selçuklu Sanat’nda yaplar üzerinde sklkla karlatmz figürlü süslemeler,

sarayda tamamen Selçuklu geleneine uygun ekilde kendini göstermektedir. Ancak, bitkisel karakterli bezeme-

lerde olduu gibi, figürlü süslemelerde de bölgesel farkllklarn etkisi hissedilmektedir.

Belli üslup birliinden bahsedemediimiz zengin dekorasyonuyla ön plana çkan shak Paa Saray, be-

zeme açsndan Türk-slam Sanat’nda benzer örnekleriyle karlaamadmz motiflere sahip olmasyla, sanat

tarihinde ilginç bir eser olarak yerini almtr.

Sarayda bulunan motifler kadar önem tayan dier bir konu da, ta ustalarnn yonttuklar her bir ta

üzerine kazm olduklar taç iaretleridir. XVIII. yüzyl yaplarnda karlaamadmz bu taç markalar, bir

Osmanl Dönemi yaps olan shak Paa Saray’nda, alacak derecede ta malzeme üzerinde, youn olarak kul-

lanlmasyla önem tamaktadr. Sarayda tesbit edilen 158 farkl taç markasyla doru orantl olarak sarayn

inasnda kalabalk ta ustas veya grubunun çalt, bir gösterge olarak deerlendirilebilir.

Özellikle heykel anlayndaki yüksek kabartma süslemeleri, yap genelinde eklektik özellie sahip beze-

meleri, plan özellikleri ve taç markalaryla dikkat çeken sarayda, restorasyon çalmalarnn sistematik olarak

devamll ile beraber yap koruma altna alnarak, zarar görmeden gelecek kuaklara tanmas gerçekletiril-

melidir.
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